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Durante o 1o Encontro Estadual de Gestores e Lideranças de Juventude da Paraíba, governador João Azevêdo assinou termo de cooperação e anunciou prêmio. Página 20

Estado lança novas ações para a população jovem

 

Foto: Funjope/Divulgação

Clima natalino Em espetáculo de estreia, Companha Municipal de Dança 
de João Pessoa apresenta o clássico de Tchaikovsky “O Quebra Nozes”. Página 9
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Super-herói Principal 
jogador da temporada, 

paraibano Hulk brilha como 
artilheiro do Brasileirão e da 

Copa do Brasil. Página 23

Depois do RJ e SP, mais quatro 
estados têm surto de gripe
Casos ocorreram na BA, ES, AM e RO, e especialistas 
apontam relação com a baixa cobertura vacinal. Página 19

Colunas
É necessário, também, analisar 

quantas pessoas despertaram para o 
empreendedorismo a partir da necessidade, e 

se descobriram nessa atividade.  Página 17
Fabrício Feitosa

Foto: Ortilo Antonio

Governador cumpre agenda 
em sete cidades do Curimataú
Roteiro inclui Cubati, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picuí, 
Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa.  Página 3

Eleições 2022: propaganda na 
televisão começa em agosto
Plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou, ontem, 
o calendário eleitoral para o próximo ano. Página 15

Mudanças na gestão Margareth Diniz é a 
nova secretária de Saúde de João Pessoa. Página 13
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Dubai Prefeitura chega a acordo com moradores e 
assegura entrega de apartamentos às famílias Página 5

Políticas

NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

462.620

22.203.136

270.783.891

9.565

617.521

5.312.314

CASOS vACINAS APLICADAS

----

323.800.738

8.585.279.962
Hora de se programar Secretaria de Estado da Fazenda 
publica calendário do IPVA referente ao ano de 2022. Página 18

Foto: Marcos Russo

Com vacina nos braços e todos os cuidados, 
a poeira do campinho voltou a sujar as camisas 

de meninos e meninas que se aventuravam 
naquelas tardes de arenga.  Página 22

Felipe Gesteira

Saúde realiza, ainda este mês, 
mais dois “Dia D” contra Covid
Mutirões de vacinação vão ocorrer em todos os 223 municípios 
paraibanos nos dias 22 e 29 de dezembro.  Página 6

Pesquisa Datafolha dá vitória 
de Lula em primeiro turno
Petista tem 48% das intenções de voto; Jair Bolsonaro vem 
em segundo, com 22%, e Sérgio Moro tem 9%.  Página 15

Covid: Anvisa libera 
aplicação de vacina 
da Pfizer em crianças
Secretaria de Estado da Saúde aguarda posicionamento do Ministério da Saúde 
para definir datas; país ainda precisa importar as doses pediátricas. Página 4
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Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
(*) Devido a instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde, não houve casos reportados, nem informações sobre vacinação 

Diversidade

Esportes

Geral

Brasil



CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Crônica

Artigo

Opinião

Editorial

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.

Edição: Luiz Carlos      Editoração: Ednando Phillipy2  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de dezembro de 2021

Engana-se quem pensa que os projetos estruturantes 
anteriormente anunciados pelo governador João Azevêdo estão 
paralisados. Obras de máxima importância para a Paraíba, 
como o Polo Turístico do Cabo Branco, o Parque Tecnológico 
Horizontes de Inovação (ambos em João Pessoa) e o Centro 
de Convenções de Campina Grande estão em andamento, 
obedecendo, por exemplo, a etapas como a análise pelos órgãos 
fiscalizatórios.

São empreendimentos de grande envergadura cuja realização 
não pode acontecer a toque de caixa. O Polo Turístico Cabo 
Branco foi projetado para ser o maior complexo turístico 
planejado do Nordeste, e se constituirá de resorts, parque 
aquático, equipamentos de animação e estabelecimentos de 
comércio e serviços. Ou seja, tudo tem que ser pensado nos 
mínimos detalhes e executado com precisão, para que a obra 
cumpra suas finalidades.

Os estudos com vistas a garantir a sustentabilidade 
ambiental do Polo Turístico Cabo Branco conformam estágios 
que não podem ser atropelados, levando-se em conta o fato 
de que a área onde está sendo instalado o núcleo do projeto 
é contornada pelo Parque das Trilhas, considerada “a maior 
reserva ambiental de Mata Atlântica nativa inserida na malha 
urbana do Brasil”. Em contextos como esse, a pressa se torna 
arqui-inimiga da perfeição.

Na clave do desenvolvimento de tecnologias, o projeto do 
Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, cuja sede funcionará 
no antigo Colégio Nossa Senhora das Neves, no Centro Histórico 
de João Pessoa, está sendo conduzido pelo Governo do Estado 
com o mesmo rigor. Trata-se de um patrimônio histórico 
e artístico cujas instalações precisam ser criteriosamente 
readequadas para os fins a que se propõe o empreendimento.

Por fim, porém não menos importante, a construção do 
Centro de Convenções da Rainha da Borborema também 
prossegue de acordo com o cronograma estabelecido, de 
maneira que, superados eventuais percalços técnicos inerentes 
a empresas dessas naturezas, a Paraíba certamente dará um 
novo salto desenvolvimentista, gerando emprego e renda e 
proporcionando melhor qualidade de vida à sua população.

No tempo certo Fest Aruanda, linda festa
As crônicas também são escritas, antes 

dos acontecimentos, como se fossem notícias 
do que haverá de vir. Mas, esta se caracteriza 
como relato do que recentemente aconte-
ceu nas terras paraibanas, congregando, 
nacionalmente, coisas e gente do cinema. 
Gente cinéfila, cineastas, críticos da dita arte, 
estudiosos do assunto, produtores e, “sem 
censura”, o público em geral. Um festival 
como o Fest Aruanda alimenta a tradição 
que preserva a Paraíba de ser, por excelência, 
berço dos que nascem para o cinema. 

Nos anos 60, floresceu muito, na cidade 
de João Pessoa, uma juventude intelectualiza-
da, que se dedicava, com vaidade, à literatura, 
à poesia, à música, como o grupo Jaguaribe 
Carne e jornalistas dedicados à 
crônica sobre a sétima arte. Ou 
aos cursos sobre cinema com 
frequência religiosa a diversos 
cineclubes, que disputavam em 
ser o melhor acompanhante 
na grande produção de filmes, 
considerados de arte. O esteio 
desses debates era o “Filme de 
Arte”, no Cine Municipal, todas 
as quintas-feiras, também assim 
chamadas de “Filme de Arte”.

Naqueles recentes tempos, 
a França, os Estados Unidos e a 
Itália, e aqui e acolá, a Suécia de 
Bergman, projetavam-se como 
os maiores produtores dos en-
tão “filmes de arte”, que por aqui chegavam. 
Também, nesses países, destacavam-se, fa-
zendo escola, o maior número de precursores 
desse gênero de películas. Entre nós, criou-se 
a característica: Quanto mais complexa fosse 
a interpretação do enredo e do seu filme, mais 
se pronunciava aquela juventude como se fos-
se um filme de arte. Poderiam nada entender, 
porque o filme era de arte... 

Para os mais maduros, tal arte consistia 
mais no roteiro; na linguagem cinematográ-
fica que nos passava o enredo. Na verdade, o 
filme divide com a pintura e a fotografia, os 
mais eloquentes meios de expressão, sobre-
pondo-se o cinema por causa da sonorização 

da sua linguagem fílmica. Nesse universo, 
havia os “críticos de cinema”, geralmente 
jornalistas ou professores universitários, 
como Dom Fragoso e Rafael de Menezes, 
autor dos primeiros livros paraibanos sobre 
cinema. Ou Wills Leal, Jurandir Moura e o 
célebre Antonio Barreto, pena leve e com-
petente que tornava o filme “difícil” fácil de 
se compreender. 

Existiam críticos severos e rigorosos 
que, presunçosamente, não recebiam como 
“filme de arte” até a obra, de grande público, 
como Alphaville, de Jean-Luc Godard (1965), 
em razão de um simples detalhe. Era eu 
adolescente, mas já falante e da corrente 
para avaliar como “filme de arte” aquele que 

gozava, sob ponto de vista mais 
aberto, de uma obra autônoma, 
criativa; sem cortina, isto é, com 
unidade e que tivesse uma es-
trutura logicamente narrativa; 
com referências socioculturais 
dos costumes e do quotidiano; e 
que entendesse, mesmo se fosse 
como o cinema mudo, a estilo 
dos de Fritz Lang ou de Chaplin. 

Os cineclubes ressaltavam 
a utilização pedagógica do fil-
me de arte, instrução oferecida 
entre o écran, a película e o es-
pectador, mediadores dos que 
foram, tantas vezes, o amigo 
Linduarte Noronha. Ai de nós, 

se não fossem aqueles dias semanais no 
Municipal... Não foi por menos que, quando 
mais recentemente fui Presidente da Acade-
mia Paraibana de Letras e da Fundação Casa 
de José Américo, criei, respectivamente, os 
cineclubes Verbo e Imagem e o Homem de 
Areia. A partir da segunda-feira passada, 
com esforço e perseverança do exímio pro-
fessor Lúcio Vilar, as nossas antigas “quintas-
feiras” dos “filmes de arte” voltaram à tona, 
numa programação até ontem, e anualmente 
contínua, nos dias do “Festival Aruanda”, 
defeso de qualquer eventual cultura repres-
siva. Feliz deve estar Linduarte Noronha, por 
festival de tal nível se chamar de Aruanda.

Porões e barreiras do não
Os fétidos porões dos negros na-

vios ainda exalam os odores dos corpos 
desnudos e famélicos que se misturam 
com ratos, excrementos, cadáveres in-
sepultos, num dantesco espetáculo que, 
distante, numa dimensão temporal, se 
atualiza em manifestações diversas 
que personificam um país mergulhado 
em um torvelinho de práticas fascistas, 
genocidas, homofóbicas, aporofóbicas.

Corpos que definham, física e huma-
namente, em senzalas, favelas, cortiços, 
mocambos, viadutos, praças. Excluídos, 
invisibilisados, apagados de quaisquer 
vestígios de gente, e convertidos em alvo 
predileto de políticas e ações, oficiais e 
“espontâneas”, de limpeza. São elimina-
dos pelo assassinato impu-
ne, pela fome crônica, pela 
droga e pelo álcool que 
aliena o sofrimento, pelas 
barreiras arquitetônicas 
que os excluem do acesso a 
um banco de praça, a uma 
marquise de prédio, a um 
apêndice de um viaduto, 
a um canteiro de jardim 
público.

À medida que esta po-
lítica de exclusão e eliminação do pobre, 
do preto, do favelado, do povo da rua, 
do dependente químico, do travesti, 
ganha o foro de legitimidade, pela ação 
de governantes, legalmente constituído 
e instituídos, a tarefa de exclusão, apa-
gamento, agressão assume contornos 
tantos, como a mascarar e naturalizar o 
que, efetivamente, se constitui no mais 
vil e abjeto gesto de negação da condição 
humana. 

Nos deparamos com a proliferação 
de outdoors, cartazes, letreiros abertos 
em muros e fachadas, em várias cidades 
de todo o país instigando a população 
a não “dá esmolas”, com o torpe argu-

mento de que, o gesto cristão de acolher 
o necessitado com algo que sacie suas 
necessidades mais preliminares é um 
“incentivo a mendicância, ao uso de 
álcool e drogas”.

A inversão intencional das razões 
e causas do crescimento da pobreza, 
da exclusão social, da mendicância são 
borradas nas letras e tintas dos melosos 
apelos de que nos livraremos do “pobre 
ao negar a esmola. E, assim, estaremos 
construindo cidadania”. Um desloca-
mento proposital que tenta mascarar a 
intensa manipulação e apropriação do 
Estado por grupos e forças reacioná-
rias e atrasadas que, evocando o clima 
e o ambiente da casa grande, escondem 

as dores e sofrimento da 
senzala em monturos, mo-
cambos, favelas. 

E, assim, negam, com 
a veemência de verdades 
falsamente construídas, 
que políticas públicas que 
favorecem a inclusão, o 
acesso a educação pública, 
o financiamento público 
da pesquisa, a democra-
tização do acesso à terra 

como produtora de alimento, e não de 
mercadoria, são ferramentas promoto-
ras de dignidade, humanidade, redução 
de pobreza e mendicância, vitalização 
do ser que se esgarça nas drogas e na 
depressiva perspectiva do nada.

Mas, para um estado explicitamente 
fascista, o argumento mais plausível 
é o de que estas políticas são desne-
cessárias, porque apenas favorecem a 
preguiça, a ociosidade, a mendicância 
e, sobretudo, a corrupção. Corrupção, 
não apenas de pecúnia, mas de valores 
morais que turvam a visão dos homens 
que devem sempre bradar, a plenos pul-
mões: “Deus acima de tudo”.

 Com 
perseverança do 
exímio professor 

Lúcio Vilar, as nossas 
antigas ‘quintas-
feiras dos filmes 
de arte’ voltaram 

à tona   

 Os fétidos porões 
dos negros navios ainda 
exalam os odores dos 

corpos desnudos e 
famélicos   

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador

Calor e peso

Fotolegenda
Foto: Roberto Guedes
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João Azevêdo cumpre agenda em sete municípios da região e entrega ginásio na cidade de Barra de Santa Rosa

O governador João Aze-
vêdo cumpre agenda, hoje, 
em sete cidades do Curima-
taú paraibano: Cubati, Pe-
dra Lavrada, Nova Palmeira, 
Picuí, Nova Floresta, Cuité 
e Barra de Santa Rosa. Na 
ocasião, o chefe do Execu-
tivo estadual vai entregar o 
ginásio coberto em Barra de 
Santa Rosa e visitar diversas 
obras nas áreas da educação, 
infraestrutura e recursos hí-
dricos. 

O governador inicia a 
agenda às 9h, em Cubati, vi-
sitando as obras de Pavimen-
tação da PB-167 – Cubati/
Sossego. Logo após, ele visita 
as obras da Adutora Trans-
Paraíba – Ramal Curimataú. 

Já às 10h30, o governa-
dor inspeciona os serviços 
de reforma e ampliação da 
Escola Estadual Graciliano 
Fontini Lordão, em Pedra La-

vrada. E ainda nesta cidade, 
visita as obras da Barragem 
dos Porcos. 

Em seguida, às 11h30, 
João Azevêdo estará em 
Nova Palmeira, onde visita a 
construção de uma nova Es-
cola Municipal com quatro 
salas de aula; e a reforma e 
ampliação do Hospital Dr. 
Francisco M. Dantas, através 
de convênio com a Secretaria 
de Estado da Saúde. 

Também em Nova Pal-
meira, o governador vai vi-
sitar a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Iran 
Coelho Dantas, através do 
convênio com a Secretaria 
Estadual de Educação. 

A partir das 13h30, o go-
vernador cumpre agenda em 
Picuí, ocasião em que visita 
as obras da PB-151 - Picuí/
Nova Floresta e também con-
cede uma entrevista coletiva 

à imprensa, na Reserva Eco-
lógica Olho D’água das On-
ças.

Após a agenda em Picuí, 
o chefe do Executivo estadual 
vai para Nova Floresta, onde 
às 15h, visita as áreas des-
tinadas à creche e obras de 
drenagem e pavimentação. 

Já às 16h, em Cuité, ele 
visita a reforma, construção 
de laboratórios e ampliação 
da Escola Estadual de En-
sino Fundamental e Médio 
Pedro Henrique da Silva com 
a Construção do Ginásio do 
Programa Bom de Bola. 

A agenda do governador 
se encerra às 17h, na cida-
de de Barra de Santa Rosa. 
No município, ele entrega o 
Ginásio Coberto, através do 
Programa Bom de Bola, da 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio José 
Luiz Neto.

Governador faz visita técnica a 
obras do Estado no Curimataú

O PDT atua para formar cha-
pa com Lígia Feliciano, can-
didato ao governo, e Ricardo 
Coutinho (PT), na disputa pelo 
Senado. Porém, as tratativas 
entre PT, PSB e PCdoB para 
formar uma federação pode-
rão inviabilizar essa união. De 
acordo com o deputado Aní-
sio Maia (PT), a tendência é 
que esses partidos apoiem a 
reeleição de João Azevêdo. 

Federação em discussão 
Como já era esperado, a 
desistência de Romero Ro-
drigues de disputar o Go-
verno do Estado facilitou 
– ou melhor, pavimentou 
– a possibilidade de o PSD 
firmar aliança com o gover-
nador João Azevêdo. “Se 
ele puder participar, logi-
camente que nós vamos 
discutir e conversar”, disse 
o gestor estadual. 

Romero Rodrigues (PSD) não partici-
pará da coletiva de imprensa em que 
o PSDB anunciará a pré-candidatura 
de Pedro Cunha Lima a governador. 
Esse fato reforça a tese de que o ex- 
prefeito de Campina Grande já está 
com as malas afiveladas para desem-
barcar na base governista, de manei-
ra oficial. Romero será candidato a 
deputado federal.  

ausência sintomática   

Wilson Filho diz que “capacidade de trabalho 
do governador” será decisiva para a reeleição  

caminho pavimentado 

De volta à liderança do governo na ALPB – ele havia tirado licença para tratamento de saúde – o de-
putado Wilson Filho (foto) comentou a declaração do presidente do PTB da Paraíba, Nilvan Ferreira, 
de que existe a possibilidade de as oposições se unirem ainda no primeiro turno para enfrentar o 
governador João Azevêdo (Cidadania).  Para ele, é irrelevante se a oposição terá mais de uma can-
didatura ou se formará uma única chapa, em primeiro turno. “O que será decisivo [na campanha 
eleitoral] é a capacidade de trabalho do governador, as obras que tem realizado. Quando isso está 

dando certo, temos uma consequência natural: as pessoas percebem o grande esforço do governo”. 
Nilvan Ferreira colocou seu nome como pré-candidato a governador, mas em nenhum momento 

recebeu apoio público de outros partidos da oposição, como o PSDB, que irá oficializar o 
deputado federal Pedro Cunha Lima como pré-candidato do partido, em coletiva de 
imprensa, na próxima segunda-feira. O mesmo se pode afirmar em relação à pré-
candidatura do deputado Cabo Gilberto (PSL), que deverá se transferir para o PL, 
legenda a qual se filiou, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, a 
oposição está dividida e existe uma dificuldade para compor uma chapa única que 
atenda aos interesses políticos de todos.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Para o governador João Azevêdo, o movimento 
feito por Romero Rodrigues mostra um posicio-
namento que “demonstra independência [em re-
lação ao grupo político pelo qual atuou], e lide-
rança”. A propósito, Romero fez menção em sua 
carta ao grupo, registrando que ele “conheceu 
a alegria e o bônus das vitórias, mas também o 
sabor amargo e o ônus das derrotas, nas urnas”. 

governador sobre romero: 
“demonstra independência” 

“vou entrar em campo”      

não sairá do psc   

Presidente do PSC na Paraíba, o suplente de depu-
tado Léo Gadelha irá novamente disputar cadei-
ra na Câmara Federal. Meses atrás, ele declarou 
que não disputaria a eleição, colocando o nome 
do seu tio, Dalton Gadelha, como candidato do 
grupo. Este, porém, desistiu da empreitada. À im-
prensa, Léo disse que “a bola parou no meu pé de 
novo. Então, vou mais uma vez entrar em campo”.      

A propósito de Leo Gadelha, ele negou especula-
ção da imprensa de que estaria em tratativas com 
o PSDB para se transferir para o ninho tucano – esta 
seria uma estratégia para viabilizar sua candidatura 
à Câmara Federal, por um partido maior. Ele confir-
ma, no entanto, a possibilidade de o PSC formar uma 
federação com o PSDB.    
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Obras de pavimentação também serão vistoriadas pelo governador João Azevêdo durante passagem pela região

Foto: Secom-PB

n Agenda do governador João Azevêdo

DATA: 17/12/2021 

 

n Cidade: Cubati

Hora: 9h

– Visita às obras de Pavimentação da PB-167 – Cubati - Sossego.

Local: 5,0km da saída de Cubati para Sossego

– Visita às obras da Adutora TransParaíba – Ramal Curimataú.

Local: Rua Benjamin Constant, s/n – continuidade da PB-167 

 

n Cidade: Pedra Lavrada

Hora: 10h30

– Visita à Reforma e Ampliação da Escola Estadual Graciliano Fon-

tini Lordão.

Local: Rua Professor Francisco Ferreira, 13, Centro – Pedra Lavra-

da-PB

– Visita às obras da Barragem dos Porcos. 

 

n Cidade: Nova Palmeira

Hora: 11h30

– Visita à construção de um nova Escola Municipal com 04 salas de aula.

Local: Rua Almisa Rosa (final da rua) – Nova Palmeira-PB

– Visita da reforma e ampliação do Hospital Dr. Francisco M. Dan-

tas, através de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde.

Local: Rua Almisa Rosa, 31 – Centro – Nova Palmeira-PB

– Visita à Escola Municipal de ensino fundamental Iran Coelho 

Dantas, através do convênio com a Secretaria de Estado da Educa-

ção. 

Local: Rua Almisa Rosa, 03 – Centro – Nova Palmeira-PB 

 

n Cidade: Picuí

Hora: 13h30

– Visita às obras da PB-151 Picuí-Nova Floresta 

Local: 1,0km da saída de Picuí para Nova Floresta 

– Entrevista coletiva

Local: Reserva Ecológica Olho D’água das Onças 

 

n Cidade: Nova Floresta

Hora: 15h 

– Visita às áreas destinadas à Creche e obras de drenagem e pavi-

mentação.

Local: Loteamento Colinas, José Cassimiro Dantas – Nova Flores-

ta-PB 

 

n Cidade: Cuité

Hora: 16h 

– Visita à reforma, construção de laboratórios e ampliação da Es-

cola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pedro Henrique da 

Silva com a Construção do Ginásio do Programa Bom de Bola.

Local: Serra do Bombocadinho, Zona Rural – Cuité-PB 

 

n Cidade: Barra de Santa Rosa

Hora: 17h

– Entrega do Ginásio Coberto através do Programa Bom de Bola da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Luiz Neto.

Local: Rua Prefeito João Inácio da Silva, 170, Centro – Barra de 

Santa Rosa/PB

SERVIÇO 

Quem passar pela praça 
de alimentação do Mangabei-
ra Shopping a partir de hoje, 
poderá conferir o trabalho 
dos artesãos e artesãs que fa-
zem parte da Feirinha da Eco-
nomia Solidária, programa 
realizado pela Prefeitura de 
João Pessoa, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social (Sedes). A feira estará 
no local até o próximo do-
mingo (19), sempre das 10h 
às 23h.

Estarão expostos produ-
tos de decoração natalinos, 
como também peças em ma-
cramê, em fios de malha, em 
feltro, assim como mandalas, 
telas, presépios em amiguru-
mi, plantas, vasos e produtos 
de decoração em geral.

“A Feirinha da Economia 
Solidária foi retomada este 
ano e estamos muito conten-
tes em poder realizar mais 

uma exposição, que vai divul-
gar ainda mais o trabalho dos 
nossos artesãos, mostrando 
a qualidade e diversidade do 
trabalho deles”, reforçou Fe-
lipe Leitão, secretário de De-
senvolvimento Social.

Como participar
O programa de Econo-

mia Solidária da Prefeitura 
atualmente conta com 40 
grupos de artesãos. Para fazer 
parte do programa e expor 
suas peças, os interessados 
devem se dirigir até a Dire-
toria de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Dessan), que 
fica na Sedes, no Centro Ad-
ministrativo Municipal, em 
Água Fria. Lá, é preenchido 
um formulário, onde constam 
informações sobre o perfil do 
artesão, sua modalidade de 
produto e outras informa-
ções.

Shopping recebe feira 
de economia solidária
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Estado aguarda as orientações do Ministério da Saúde para inserir a nova faixa etária na campanha de imunização

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) autori-
zou, ontem, o uso do imunizante 
da Pfizer contra a Covid-19 em 
crianças com idade entre cinco 
e 11 anos. A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) aguarda as 
orientações do Ministério da 
Saúde para inserir a nova faixa 
etária na campanha de vacina-
ção que vem sendo realizada na 
Paraíba. As Secretarias de Saúde 
de João Pessoa e Campina Gran-
de também esperam o parecer 
técnico da pasta para definirem 
os próximos passos nos respec-
tivos municípios. 

O secretário executivo de 
Saúde da Paraíba, Daniel Bel-
trammi, comemorou a apro-
vação da Anvisa e afirmou que 
aguarda a nota técnica do Minis-
tério da Saúde para elaborar um 
calendário e iniciar a vacinação 
do público infantil com o imuni-
zante da Pfizer.

“Essa é uma decisão muito 
importante para ampliar ain-
da mais a vacinação contra a 
Covid-19 em todo o país. Toda 
a deliberação e as orientações 

sobre como será essa cobertura, 
bem como as doses [do imuni-
zante] chegarão nos próximos 
dias”, afirmou Beltrammi.

A decisão da Anvisa foi 
anunciada após análise técnica 
do pedido e dos estudos realiza-
dos pela farmacêutica. A agên-
cia avaliou os estudos apresen-
tados pela Pfizer durante um 
período de 21 dias. A eficácia, 
de acordo com os resultados 
do ensaio clínico realizado com 
2.268 crianças, é de 90,7%. A 
Anvisa também sugeriu que a 
vacinação deste público seja 
realizada separadamente dos 
demais grupos. 

A dosagem a ser aplicada 
nas crianças entre cinco e 11 
anos será menor – o equivalen-
te a um terço da dose aplicada 
no público adulto. Segundo a 
Pfizer, os estudos de fase 1 e 2 
mostraram que a dosagem de 
10 microgramas “foi o suficiente 
para gerar altos títulos de anti-
corpos com perfil de segurança 
bastante favorável para a popu-
lação pediátrica”. 

De acordo com a Anvisa, a 
chegada das doses de vacina aos 
postos de vacinação depende 
da logística de distribuição do 

Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI) do Ministério da 
Saúde, responsável por coorde-
nar o repasse dos imunizantes 
para os estados. Além disso, a 
pasta deve adquirir novos imu-
nizantes, pois os que já foram 
comprados servem apenas para 
pessoas acima de 12 anos.

O Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) 
divulgou uma nota de apoio à 
decisão da Anvisa na qual des-
taca que o imunizante para esta 
faixa etária já foi autorizado por 
outras agências reguladoras no 
exterior.

“Aguardamos também, 
com expectativa, o processo de 
avaliação da vacina CoronaVac, 
do Instituto Butantan, para a 
vacinação de crianças de três a 
11 anos, já amplamente utiliza-
da em outros países”, diz trecho 
da nota. O documento afirma 
ainda que o público entre cin-
co e 14 anos “é o mais afetado 
pela nova onda de Covid-19 na 
Europa” e que “a vacinação de 
toda a população brasileira é 
urgente”.

Até o fechamento desta 
edição, o Ministério da Saúde 
ainda não havia se pronunciado. 

Ítalo Lo Re 
Agência Estado

Anvisa autoriza aplicação de 
vacina da Pfizer em crianças

Para faixas etárias mais baixas

Pesquisador da Fiocruz exalta 
segurança dos imunizantes

O pesquisador do Obser-
vatório da Covid-19 da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Raphael Guimarães, foi o en-
trevistado da noite de ontem 
no programa de entrevistas 
Giro Nordeste, da TVE Bahia. 
A sabatina é transmitida atra-
vés das redes sociais da TVE e, 
para a Paraíba, a transmissão 
também acontece pelas re-
des sociais da Rádio Tabajara, 
no Facebook e no YouTube. A 
bancada do programa é com-
posta de representantes de 
todos os nove estados nordes-
tinos e acontece toda quinta-
feira, às 19h.

Os tópicos da entrevista 
giraram em torno dos imu-
nizantes e da campanha de 
vacinação, bem como em re-
lação à variante Ômicron e o 
futuro diante da pandemia. O 
jornalista Marcos Vital, da TV 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), questionou o 
pesquisador sobre o trabalho 
feito no Observatório. “O ob-
servatório foi criado mais ou 
menos no meio do ano passa-
do diante dessa real necessida-
de da gente construir cenários 
epidemiológicos, prevendo 
inclusive o uso de mais indica-
dores do que aqueles que são 
universalmente utilizados”, 
explicou Guimarães.

Em relação à vacinação 
nas crianças, o pesquisador da 
Fiocruz reitera que as vacinas 
atuais são seguras para serem 
aplicadas nas faixas etárias 
mais baixas. “É claro que a 
gente teve mudanças na com-
posição e forma de apresen-

tação para poder acomodar 
as necessidades das crianças. 
As crianças têm certas par-
ticularidades com relação à 
superfície de absorção de fár-
macos, a forma de interação 
do agente com o corpo delas, 
então algumas adaptações são 
feitas e uma vez adaptadas é 
necessário que haja os estudos 
de segurança. A vacina não 
oferece risco para essas crian-
ças e oferece o benefício da 
reação para criar imunidade”, 
justificou Raphael.

O surgimento da varian-
te Ômicron levantou um de-
bate acerca da desigualdade 
presente na distribuição e na 
vacinação em todo o mun-
do. Para Raphael Guimarães, 
a pandemia é uma guerra e 
é necessário que as pessoas 
encarem o vírus da Covid-19 
como um inimigo comum. “É 
preciso que a gente garanta 
essa solidariedade [entre os 
países]. A gente não terá a 
pandemia vencida enquanto a 
gente tiver países onde a gente 
não tem controle sobre a dis-
seminação do vírus”, enfatizou 
o pesquisador.

Na segunda participa-
ção da Paraíba na sabatina, o 
jornalista Marcos Vital relem-
brou a criação do biobanco 
da Covid-19 inaugurado pela 
Fiocruz no último dia 13. “O 
biobanco é uma superestrutu-
ra de armazenamento  de ma-
terial biológico que certamen-
te será muito útil daqui para 
frente para que a gente possa 
avançar nas pesquisas com re-
lação desde a novos potenciais 
imunizantes, novas vacinas, 
até a verdadeiros tratamentos 
com relação à Covid”, enfatizou 

Raphael Guimarães.
Durante a sabatina, o pes-

quisador da Fiocruz ainda res-
saltou a necessidade da popu-
lação em manter os cuidados 
como o uso de máscaras, em 
se vacinar e utilizar o compro-
vante da vacinação para circu-
lar e, em relação ao fim de ano, 
a cautela com os encontros 
e as festas, evitando aglome-
rações. Raphael Guimarães 
também observou que com 
a Ômicron e à medida que se 
conhece mais detalhes sobre a 
variante, é possível que acon-
teçam algumas mudanças no 
que tange às aplicações da va-
cina – como é o caso da dose 
de reforço, e que em alguns 
casos poderá ser antecipada 
a depender da necessidade.

Em casos de viagens, Gui-
marães pontuou que é neces-
sário: considerar as medidas 
que estão sendo tomadas no 
local para onde se está indo, 
utilizar máscara do tipo pff2 
ou dupla camada, não tirar o 
passaporte da vacina da bol-
sa, evitar comer e beber perto 
de outras pessoas, priorizar 
viagens de carro que podem 
ser mais arejadas, “procurar 
sempre estar um pouco cien-
te do que está acontecendo 
no lugar aonde a gente está 
indo, isso é fundamental”, ob-
servou.

O pesquisador também 
aproveitou a ocasião para 
reforçar a mensagem de que 
é preciso se manter atento e 
cuidadoso com as atividades 
de lazer e de convívios sociais 
neste fim de ano. Por fim, Gui-
marães ressaltou a atenção 
que deve ser mantida com as 
notícias falsas.

Brasil ainda sem doses pediátricas

O Brasil ainda não tem 
em solo nacional as chamadas 
doses pediátricas da vacina da 
Pfizer, que são voltadas à apli-
cação em crianças. O uso do 
imunizante na faixa etária de 5 a 
11 anos foi liberado ontem, pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), mas o início 
da aplicação está condicionado 
à chegada das doses adaptadas, 
o que pode fazer com que o pú-
blico comece a ser imunizado 
só em 2022.

Como a vacinação de 
crianças não estava aprovada 
pela Anvisa, a Pfizer apontou 

que “nenhuma dose de vacina 
pediátrica foi enviada ainda 
ao país”. Por outro lado, a far-
macêutica explica que o ter-
ceiro contrato firmado com o 
governo brasileiro, assinado 
em 29 de novembro para o 
fornecimento de 100 milhões 
de imunizantes anticovid no 
ano de 2022, abre caminho 
para a chegada de vacinas para 
crianças.

Isso porque, continua a 
Pfizer, o acordo “inclui a pos-
sibilidade de fornecimento de 
versões modificadas do imu-
nizante para variantes (como 
a Ômicron), que poderão ser 
eventualmente desenvolvidas 
caso necessário, e versões para 

diferentes faixas etárias”. O for-
necimento depende do que for 
solicitado pelo Ministério da 
Saúde.

Apesar de ter o mesmo 
princípio ativo, a formulação 
pediátrica para crianças entre 5 
a 11 anos, por exemplo, possui 
uma concentração diferente, 
um maior número de doses por 
frasco e um prazo de armazena-
mento maior na temperatura 
de geladeira entre 2-8°C. “O 
frasco também virá com uma 
coloração diferenciada, com 
tampa e rótulos cor laranja, 
para que possa ser distinguido 
da formulação utilizada hoje 
em indivíduos com 12 anos ou 
mais”, informou a Pfizer.

Ítalo Arruda
Especial para A União

O uso do imunizante da Pfizer contra a Covid-19 foi liberado para crianças com idade entre 5 e 11 anos de idade

Foto: Agência Estado

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Cartaxo se filia ao PT após 
reunião do Diretório Nacional

Luciano Cartaxo, ex-pre-
feito de João Pessoa, se filiou ao 
Partido dos Trabalhadores (PT) 
ontem, após reunião do Diretó-
rio Nacional da sigla. Cartaxo, 
que tem boa parte da sua traje-
tória política filiado ao partido, 
destacou a importância deste 
novo momento e reforçou a ne-
cessidade de uma gestão pública 
que invista no social, melhoran-
do a vida da população.

“É com muita alegria que 
retorno à ‘casa’ onde iniciei mi-

nha trajetória política. Essa elei-
ção será um divisor de águas 
e só Lula pode vencer a fome, 
a miséria e melhorar a vida do 
povo. Acredito que estamos em 
um momento histórico, onde o 
que está em jogo é o futuro da 
nossa população, que atualmen-
te está carente de investimentos 
que tragam mais qualidade de 
vida”, destacou.

Cartaxo reforçou que o Bra-
sil e a Paraíba precisam de uma 
forma de governar que retome 

a esperança em dias melhores 
para a população. “O Brasil vive 
hoje um momento de inflação 
acelerada, desemprego em alta 
e falta de oportunidades. Preci-
samos garantir um país e uma 
Paraíba mais justos, com mais 
respeito à democracia, à ciência 
e à liberdade de expressão. Ao 
lado do presidente Lula vamos 
batalhar para garantir esses di-
reitos à população, por isso me 
sinto muito feliz e motivado com 
o retorno ao partido”.

JP tem Dia D contra Covid-19 para alunos do município
A Prefeitura de João Pessoa 

realiza, hoje, o Dia D de vacinação 
contra a Covid-19 nas escolas 
municipais para imunizar alunos 
a partir de 12 anos com a D1. Pa-
ralela a essa ação, o governo mu-
nicipal segue com a campanha 
para os demais públicos, aplican-
do as três doses dos imunizantes, 
inclusive a D2 da Janssen.

A vacinação com a primeira 
dose é destinada a adolescentes a 

partir de 12 anos e a segunda dose 
é para pessoas que receberam 
a D1 da CoronaVac (Butantan) 
há mais de 28 dias, AstraZeneca 
(Fiocruz) há 90 dias e Pfizer há 
60 dias. Já a terceira dose é para 
quem tem mais de 25 anos, imu-
nossuprimidos e trabalhadores 
de saúde. Lembrando que houve 
redução do tempo de espera en-
tre a segunda e a terceira dose, 
que agora é de 120 dias.

Agendamento
Todos os públicos devem 

realizar o agendamento, que está 
disponível desde ontem, às 19h, 
pelo aplicativo Vacina João Pes-
soa ou site vacina.joaopessoa.
pb.gov.br.

Dúvidas
Quem tiver alguma dúvi-

da pode enviar mensagem para 
um dos números de WhatsApp 

98600-4815 e 98699-2917, a 
qualquer dia da semana entre 
8h e 17h, ou enviar e-mail para 
vacinajp@gmail.com.

Documentação exigida
Para receber a primeira 

dose da vacina é necessário 
apresentar documento oficial 
com foto, Cartão SUS, CPF e com-
provante de residência em João 
Pessoa. Já para a D2 e D3 é ne-

cessário o cartão de vacinação e 
um documento pessoal com foto, 
além de comprovação documen-
tal para trabalhadores de saúde e 
imunossuprimidos.

No caso da terceira dose 
para os trabalhadores da saú-
de, eles devem apresentar um 
documento de identificação 
original com foto e docu-
mentação comprobatória de 
vínculo em estabelecimento 

de saúde de João Pessoa, que 
pode ser: carteira de trabalho, 
contracheque ou declaração 
do estabelecimento de saú-
de. Os profissionais também 
deverão apresentar a carteira 
do respectivo conselho. Vale 
destacar que a cópia da do-
cumentação comprobatória 
deverá ficar retida no ponto de 
vacinação para fins de controle 
dos órgãos.



Paraíba
Combate ao crime
A Polícia Civil apreendeu 300 quilos de drogas e R$ 1,3 milhão 
em dinheiro durante uma ação em Alagoinha. Três homens 
foram presos e um adolescente, apreendido. Página 7
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Serão construídas moradias na localidade de Gramame, com previsão de entrega às famílias no prazo de um ano

Ex-moradores da Comunidade 
Dubai e PMJP fecham acordo
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Em audiência realiza-
da na manhã de ontem, no 
Ministério Público da Pa-
raíba, a Prefeitura de João 
Pessoa chegou a um acordo 
com representantes das fa-
mílias que residiam na área 
de Mata Atlântica localizada 
no bairro de Mangabeira, 
conhecida como Comuni-
dade Dubai. 

Com o acordo, as famí-
lias aceitaram as condições 
apresentadas pela Prefeitu-
ra de João Pessoa e todos re-
ceberão novos apartamen-
tos, que serão construídos, 
com previsão de entrega em 
um ano. Até a entrega das 
chaves, a administração mu-
nicipal e o governo estadual 
vão garantir o auxílio-mora-
dia e o auxílio alimentação.

A Prefeitura de João 
Pessoa já apresentou o 
projeto residencial e o lo-
cal onde serão construídas 
as novas moradias, no bair-
ro de Gramame. Segundo 
o prefeito Cícero Lucena, 
além dos apartamentos, a 
população também ganha-
rá equipamentos públicos 
como escola e creche nas 
proximidades. Enquanto 
isso, todas as famílias que 
estão abrigadas em ginásios 
da capital receberão auxí-
lio-moradia.

Agevisa faz 
capacitação 
no sistema 
prissional 

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevi-
sa/PB), em parceria com a 
Secretaria de Estado da Ad-
ministração Penitenciária 
(SEAP/PB), está realizando 
Cursos de Boas Práticas de 
Manipulação em Serviços 
de Alimentação e Nutrição 
nas Unidades do Sistema 
Prisional da Paraíba. As ca-
pacitações destinam-se aos 
manipuladores de alimentos 
que atuam nos serviços de 
alimentação e nutrição e uni-
dades prisionais do Estado.

Segundo Geraldo Mo-
reira de Menezes (diretor-
geral da Agevisa), a inicia-
tiva tem base na finalidade 
da agência que vai além da 
atuação meramente regula-
dora/fiscalizadora, à medida 
que inclui a responsabilida-
de de promover a proteção 
à saúde da população por 
meio do controle sanitário 
da produção, da fabricação, 
da embalagem, do fracio-
namento, da reembalagem, 
do transporte, do armazena-
mento, da distribuição e da 
comercialização de produtos 
e serviços submetidos à vigi-
lância sanitária, inclusive dos 
ambientes, dos processos, 
dos insumos e das tecnolo-
gias a eles relacionadas.

Para promover e pro-
teger a saúde da população, 
também cabe à Agevisa, de 
acordo com o diretor Ge-
raldo Moreira, promover 
ações de caráter educativo 
e técnico capazes de con-
tribuir para a eliminação, 
diminuição e prevenção de 
riscos, e isto inclui a questão 
da segurança no manuseio, 
no acondicionamento e no 
preparo dos alimentos desti-
nados ao consumo humano.

Sílvio Porto
A primeira unidade 

prisional beneficiada com a 
capacitação oferecida pela 
Agevisa foi a Penitenciária 
Desembargador Sílvio Porto, 
localizada no bairro de Man-
gabeira VIII, em João Pessoa, 
onde 25 manipuladores de 
alimentos preparam diaria-
mente 6.508 refeições para 
um total de 1.627 apenados. 
O curso foi ministrado nessa 
quarta-feira (15).

Segundo a gerente-téc-
nica de Alimentos da Agevi-
sa, Patrícia Assunção, para 
capacitar os manipuladores 
de alimentos, estabelecer 
condutas de boas práticas 
para serviços de alimenta-
ção e garantir as condições 
higiênico-sanitárias do ali-
mento preparado no sistema 
prisional, foram abordados 
os cuidados no transporte, 
no acondicionamento, na 
higienização, no preparo 
e na disponibilização do 
alimento para o consumo, 
assim como na higiene pes-
soal, dos ambientes e dos 
utensílios antes e durante o 
preparo dos alimentos.

Cerca de 370 famílias já foram cadastradas
O quantitativo de famílias benefi-

ciadas com as moradias está em 368 
residências. Para consolidar o número 
real, o cadastramento foi reaberto e a 
listagem completa deve ser entregue 
ao Ministério Público até a próxima 
segunda-feira (20). “É uma alegria 
para nós conseguirmos encaminhar a 
solução para a acomodação de todas 
as famílias que viviam naquela comu-
nidade. Nossa missão é cuidar das 
pessoas e vamos seguir procurando 
oferecer sempre as melhores condi-
ções de moradia possível”, comentou 
a secretária de Habitação de João 
Pessoa (Semhab), Socorro Gadelha.

“Nos reunimos com os represen-
tantes das famílias e eles aceitaram 
o local que escolhemos construir os 

apartamentos deles, no bairro de 
Gramame. É uma área da Prefeitura 
onde vamos fazer os apartamentos, 
escola e creche para atender à co-
munidade. Terei como parceiro o go-
vernador João Azevêdo, que desde o 
primeiro instante ficou ao nosso lado, 
para juntos darmos solução ao pro-
blema de moradia dessas famílias”, 
destacou o prefeito Cícero Lucena.

Socorro Gadelha assegurou o 
atendimento de todas as famílias 
cadastradas com o pagamento do 
auxílio-moradia até que recebam as 
chaves dos imóveis definitivos, que 
serão construídos pela administração 
municipal.

Atualmente, as famílias estão 
abrigadas no Ginásio Hermes Tau-

rino, nas Escolas Municipais João 
Gadelha e Afonso Pereira, além do 
Centro Profissionalizante Deputado 
Antônio Cabral (CPDAC). Desde en-
tão, a Prefeitura de João Pessoa e o 
Governo do Estado estão prestando 
todo o apoio, garantindo a segurança 
alimentar, ofertando atendimentos 
médicos e odontológicos, além de 
assistência social com atualizações 
do CadÚnico e o cadastramento no 
programa auxílio-moradia.

A audiência realizada no Ministé-
rio Público foi presidida pela promo-
tora Ivete Leônia Soares de Oliveira 
Arruda e contou com representantes 
da prefeitura da capital, como a secre-
tária de Habitação Socorro Gadelha, 
além de integrantes das famílias.

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Moradias da Comunidade Dubai ocupavam uma área de proteção ambiental em Mangabeira e foram retiradas por determinação de uma decisão judicial

A Prefeitura de João 
Pessoa apresentou o 

projeto para a construção 
das novas residências, que 
serão erguidas no bairro 

de Gramame

Governança aprimorada

PB recebe selo MigraCidades 2021
O Governo da Paraíba re-

cebeu, ontem, o selo MigraCi-
dades 2021, entregue pela Or-
ganização Internacional para 
as Migrações (OIM), a agência 
da ONU para as migrações, e 
pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). 
O selo, entregue ao governa-
dor João Azevêdo, é parte do 
processo de certificação “Mi-
graCidades: Aprimorando a 
Governança Migratória Local 
no Brasil” e foi entregue aos 
governos locais que participa-
ram com sucesso de todas as 
etapas previstas até a certifica-
ção. Ao todo, foram certificados 
41 governos locais, dentre 32 
municípios e nove estados, das 
cinco regiões do Brasil.  

“A entrega do selo é um 
marco significativo em meio a 
um processo de engajamento 
contínuo dos governos partici-
pantes, de trocas de experiên-
cias e de um produtivo diálogo 
migratório”, afirmou Isadora 
Steffens, coordenadora de Pro-
jetos da OIM.

O processo na Paraíba 
envolveu, dentre outras ati-

vidades, a construção de um 
diagnóstico da governança mi-
gratória local e a definição de 
prioridades a serem monito-
radas no processo ciclo. De ja-
neiro de 2000 a junho de 2021, 
9.198 migrantes obtiveram o 
Registro Nacional Migratório 
como habitantes no Estado, de 
acordo com dados do Sistema 
de Registro Nacional Migrató-
rio (Sismigra) fornecidos pela 
Polícia Federal. Entre abril de 
2018 e agosto de 2021, a Paraí-
ba recebeu cerca de 803 pes-
soas venezuelanas por meio da 
estratégia de interiorização do 
Governo Federal. 

Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Huma-
na, Lídia Moura, que coordenou 
a implantação das ações imple-
mentadas por vários setores do 
governo junto com a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to  Humano (Sedh),  a Paraíba 
recebeu destaque no quesito 
boas práticas por ter realizado 
um diagnóstico situacional da 
rede intersetorial para pes-
soas migrantes, com foco na 
população indígena migrante 

Certificação da OIM foi entregue ontem ao governador João Azevêdo

refugiada Warao, estabeleci-
da no Estado, desenvolvido em 
parceria com o Observatório 
Antropológico da Universidade 
Federal da Paraíba. 

Dentre as ações já imple-
mentadas pela Paraíba, desta-
cam-se a capacitação de servi-
dores públicos; participação 
social e cultural de migrantes; 
transparência e acesso à in-
formação; e parcerias insti-
tucionais. E nas seguintes di-
mensões de acesso a direitos, 
destacam-se  o acesso à saúde; 

integração à educação; acesso 
à assistência e proteção social; 
acesso ao mercado de traba-
lho; e acesso, acolhimento e 
serviços de proteção: gênero, 
LGBTIQ+ e igualdade racial.

Para o ano de 2022, uma 
das prioridades da Paraíba na 
temática migratória é instituir 
o Comitê Estadual Interseto-
rial de Atenção às Populações 
de Refugiadas, Apátridas e Mi-
grantes da Paraíba. O objetivo 
é criar um órgão colegiado de 
natureza consultiva, com obje-

tivo de elaborar e monitorar as 
políticas públicas destinadas às 
pessoas refugiadas, apátridas e 
migrantes no Estado.

“É fundamental que as 
condições das pessoas refu-
giadas, apátridas ou migran-
tes sejam reconhecidas pelas 
autoridades competentes, de 
forma a disponibilizar o supor-
te administrativo, operacional, 
logístico e financeiro ao funcio-
namento das políticas públi-
cas que garantam e efetivem 
o acesso aos direitos destas 
pessoas”, explica, Lídia Moura.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Humano, Ti-
béro Limeira, o resultado das 
ações do Estado será a elabo-
ração da Política Estadual de 
Atenção às Populações de Re-
fugiadas, Apátridas e Migrantes 
da Paraíba. “Vamos conseguir 
monitorar as ações de modo 
sistematizado e organizado por 
meio de fluxos proporcionados 
pelo comitê, assim como pelo 
subsequente Plano Estadual de 
Políticas Públicas para Refu-
giados, Apátridas e Migrantes”, 
disse Limeira. 

Foto: Secom-PB
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Secretaria de Estado da Saúde programou novos mutirões de imunização para os dias 22 e 29 deste mês

PB realiza mais dois ‘Dia D’ de 
vacinação contra a Covid-19

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) vai realizar 
nos dias 22 e 29 de dezem-
bro, mais dois ‘Dia D’ de va-
cinação contra a Covid-19. O 
objetivo é ampliar a oferta da 
vacina e oportunizar o aces-
so da vacinação à população a 
partir de 12 anos com a dose 
(D1) para os que ainda não 
foram vacinados e melhorar 
as coberturas de dose 2 (D2) 
e dose reforço. A mobilização 
ocorrerá nos 223 municípios e 
a adesão da população é muito 
importante para garantir mais 
segurança nas comemorações 
de fim de ano.

Para esta ação, a SES re-
força que estará disponível 
em todo o Estado a dose de 
reforço para os indivíduos 
vacinados com imunizantes 
da Janssen, de acordo com os 
seguintes critérios: uma se-
gunda aplicação com o mesmo 
imunizante no intervalo míni-
mo de dois meses, podendo 
este intervalo ser de até seis 
meses. Mulheres que toma-
ram a Janssen previamente e, 
no momento atual, estão ges-
tantes ou puérperas deverão 
utilizar como dose de reforço 
o imunizante da Pfizer.

O secretário de Saúde da 
Paraíba, Geraldo Medeiros, 
reforça que os municípios 
devem empreender todos os 
esforços para ampliar a cober-

tura vacinal contra Covid-19. 
“É importante que os agentes 
comunitários de Saúde bus-
quem identificar as pessoas 
não vacinadas ou com doses 
em atraso e que a Unidades 
Básicas de Saúde atuem com 
horário estendido, horário al-
ternativo ao funcionamento 
normal, ou ainda atuem em 
um local de grande movimen-
to, como praças e feiras para 
facilitar o acesso da população 
aos imunizantes”, pontua.

Geraldo Medeiros lem-
bra que a meta mínima a ser 
alcançada para a vacinação é 
de 90% do público com idade 
a partir de 18 anos. “Apenas 
53 municípios paraibanos 
atingiram a meta. Isso sig-
nifica que 170 localidades 
precisam se dedicar para 
garantir a imunidade de re-
banho em todo o Estado”, fi-
naliza, reforçando que esses 
dados são referentes à última 
atualização do Ministério da 
Saúde, em 9 de dezembro.

É importante reforçar 
que a vacina, juntamente com 
as medidas não farmacológi-
cas já conhecidas, é o meio 
mais eficaz na prevenção da 
Covid-19. A SES recomenda 
que municípios mantenham 
as salas de vacinação abertas, 
mesmo nos períodos festivos, 
para manter a oferta e acesso 
aos imunizantes.

87 pessoas internadas
As dificuldades de acesso devido à ins-

tabilidade nos sistemas e-SUS Notifica, Si-
vep Gripe e SI-PNI do Ministério da Saúde, 
alvos de ataques de hackers impossibilitou 
a divulgação de dados sobre mortes e vaci-
nação contra a Covid-19, informou, ontem, 
a Secretaria de Estado da Saúde (SES). O 
boletim trouxe informações sobre interna-
ções, indicando que 87 pacientes estavam 
hospitalizados em unidades de referência 
para a doença. 

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, 
pediátrico e obstétrico), em todo o Estado, 
é de 19%. Fazendo um recorte apenas dos 
leitos de UTI para adultos na Região Metro-
politana de João Pessoa, a taxa de ocupação 
chega a 37%. Em Campina Grande, estão 
ocupados 3% dos leitos de UTI adulto e no 
Sertão 30% dos leitos de UTI para adultos. De 
acordo com o Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar, nove pacientes foram internados 
no período de 24 horas entre o início da 
tarde da quarta-feira e a de ontem.

No domingo

UFPB terá programação especial de Natal
A Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) promo-
verá, no próximo domingo 
(19), o Natal no Campus, 
com ações de cultura, espor-
te e lazer. O evento gratuito 
ocorrerá ao ar livre, das 15h 
às 21h, no estacionamento 
da Reitoria, no Campus I, 
em João Pessoa. Entre as 
atrações, haverá feira gas-
tronômica, espaço com 
brinquedos para crianças, 
apresentação musical, de 
teatro e doação de alimen-
tos à comunidade carente. 

O evento será dividido 
em espaços com ativida-
des simultâneas. O Espaço 

Brincar, que funcionará das 
15h às 19h, contará com 
diferentes brinquedos para 
crianças de 2 a 10 anos, como 
brinquedos infantis, pula
-pula e piscina de bolinhas. 
É necessário que a criança 
esteja acompanhada por um 
responsável. 

O Espaço das Gulosei-
mas disponibilizará, duran-
te todo o evento, a venda de 
alimentos produzidos por 
pequenos empreendedores, 
estudantes de projetos de 
extensão e do Curso de Gas-
tronomia da UFPB. Também 
haverá uma feira de artesa-
nato, com a participação de 

artesãos cadastrados junto 
à Pró-Reitoria de Extensão 
da UFPB. 

Já a programação do 
Espaço Cultura terá a apre-
sentação do espetáculo “Tro-
ca-se histórias por brinca-
deiras”, das 17h às 18h; a 
exibição do curta-metragem: 
“Jornalista Marinheiro”, das 
18h às 18h40; e a apresenta-
ção do Quinteto da Orquestra 
Sinfônica da UFPB (OSUFPB), 
das 18h50 às 19h20. 

Entre as atrações da noi-
te, o Quinteto da Orquestra 
Sinfônica da UFPB (OSUFPB) 
tocará músicas de Johann Pa-
chelbel e Arcangelo Corelli, 

composições de Tom Drum-
mond e Daniel Pina, que 
serão os cantores da apre-
sentação, ao som de violino 
(Rodrigo Eloy e Emmanuel 
de Carvalho), viola (Luiz Car-
los), cello (Lucas Almeida) e 
contrabaixo (Victor Mesqui-
ta). Além disso, a Orquestra 
Sinfônica também apresen-
tará ao público uma seleção 
de músicas de Natal.

Na dança, o Balé Popu-
lar da UFPB vai apresentar o 
Pastoril Popular. Dirigido por 
Maurício Germano, o espetá-
culo é uma fragmentação do 
presépio e é constituído por 
jornadas, canções e danças, 

que celebram o nascimento 
de Jesus Cristo, resgatando 
os festejos natalinos. 

O espetáculo “Troca-se 
histórias por brincadeiras”, 
do Grupo Teatral Arretado 
Produções Artísticas, tem 
a capacidade de transmitir 
visual, auditiva e intelec-
tualmente conhecimento do 
universo cultural nordestino 
brasileiro e permite o resgate 
da memória do circo por meio 
da palhaçaria construída na 
encenação e a interação entre 
os atores e a plateia.

Já o Auto de Natal será 
realizado das 19h30 às 
20h30 e fará o público vi-

venciar a clássica história 
do nascimento de Jesus, de 
uma forma lúdica e diferente, 
unindo o conto e o canto, com 
arranjos regionais, encerran-
do a noite com a chegada do 
Papai Noel.

Todas as atividades 
seguirão os protocolos de 
biossegurança, como o uso 
de máscara, álcool a 70% e 
distanciamento social, além 
de aferição de temperatu-
ra na entrada do evento. A 
apresentação do cartão de 
vacina físico ou digital será 
necessária, em cumprimento 
à Lei Estadual Nº 12.083, de 
13 de outubro de 2021.

O Conselho de Prote-
ção do Meio Ambiente da 
Paraíba (Copam) aprovou, 
na manhã dessa terça-feira 
(14), o novo texto da Nor-
ma Administrativa 101, que 
trata das condições para li-
cenciamento ambiental das 
atividades econômicas no 
Estado. A votação ocorreu 
durante a 722ª reunião do 
conselho, a última de 2021, 
e foi transmitida ao vivo 
pelo Youtube. A NA 101 traz 
regras sobre procedimen-
tos, documentação, estudos 
ambientais necessários ao 
licenciamento, entre outros 
pontos. 

Foi feita uma atuali-
zação e modernização de 

todo o regramento, com o 
acréscimo de atividades que 
antes não eram contempla-
das, bem como uma revisão 
do potencial 
poluidor e 
do porte das 
atividades, 
o que serve 
para definir 
uma maior 
ou menor 
complexida-
de no pro-
cesso de li-
cenciamento. 

Para o 
superintendente da Sude-
ma, Marcelo Cavalcanti, a 
aprovação do texto norma-
tivo foi um importante pas-

so para se empregar mais 
celeridade e eficiência ao 
licenciamento ambiental na 
Paraíba. No caso da Licença 

por Adesão 
e Compro-
misso (LAC), 
por exem-
plo, o docu-
mento pode 
sair em até 
48 horas.

“A NA 
veio ainda 
para norma-
tizar a infor-
m a t i z a ç ã o 

dos processos, o que dará 
ainda mais agilidade à aná-
lise e emissão das licenças. 
Além disso, prevê procedi-

mentos simplificados para 
determinadas atividades, 
sempre de acordo com sua 
complexidade e potencial 
poluidor”, comentou. O novo 
texto é um compêndio das 
Normas Administrativas 
116, 122, 124, 125 e 126.

A norma também re-
gulamenta o Decreto Es-
tadual nº 41.560/21, que 
trouxe regras a respeito da 
dispensa de licenciamento 
e novas tipologias, como a 
LAC, a Licença de Regulari-
zação e Operação, a Licença 
de Transporte Estadual e 
a Licença para Veículos de 
Publicidade ou Eventos. As 
regras entram em vigor 45 
dias após a publicação.

Copam aprova o novo texto sobre 
licenciamento ambiental no Estado

A norma também 
regulamenta o Decreto 
Estadual nº 41.560/21, 

que trouxe regras a 
respeito da dispensa de 

licenciamento

Objetivo da SES é elevar o índice de vacinação da população contra a Covid-19; meta para as pessoas acima de 18 anos é atingir 90% de cobertura

Foto: Marcus Antonius/Arquivo
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Ação ocorreu em Alagoinha com a prisão de três homens e apreensão de adolescente após dois meses de investigação 
Uma investigação que 

durou cerca de dois meses 
levou a Polícia Civil, através 
da Delegacia de Combate 
ao Crime Organizado (Dra-
co) a apreender drogas e 
dinheiro que seriam utiliza-
dos para fortalecer o crime 
organizado na Paraíba. A 
ação aconteceu na noite de 
quarta-feira (15), em Ala-
goinha, Brejo da Paraíba. Os 
policiais localizaram mais 
de 300 quilos de drogas, 
além de aproximadamente 
R$ 1,3 milhão em cédulas. 
Três homens foram presos 
e um adolescente apreen-
dido. 

Segundo o delegado da 
Draco, Diego Beltrão, a ope-
ração é um desdobramento 
de outra importante ação 
da Polícia Civil, quando da 
apreensão de dois fuzis e a 
quantia de R$ 500 mil, em 
outubro deste ano, em Solâ-
nea. “A Polícia Civil deu con-
tinuidade às investigações 
e descobriu que um esta-

Polícia apreende 300 kg de 
drogas e R$ 1,3 mi do tráfico

Polícia Civil descobriu que um estabelecimento onde funciona um lava-jato, em Alagoinha, servia como ponto de apoio para o tráfico de drogas

belecimento onde funciona 
um lava-jato, na cidade de 
Alagoinha, servia como pon-
to de apoio para o tráfico de 
drogas”, disse Beltrão. 

De acordo com o dele-
gado, as equipes policiais 

conseguiram monitorar os 
criminosos e apreenderam 
150 quilos de crack, 150 qui-
los de maconha e o dinheiro. 
“Se formos analisar o valor 
de mercado de tudo isso, 
podemos dizer que essa 

apreensão significa R$ 7,5 
milhões a menos nas mãos 
do crime organizado. Seria 
dinheiro para comprar mais 
armas, explodir mais caixas 
eletrônicos, circular mais 
drogas e, como consequên-

cia, acabar com a paz da so-
ciedade”, avaliou.

O volume de crack desta 
operação é um dos maio-
res apreendidos no Estado, 
nos últimos anos. No total, a 
Draco já apreendeu, somen-

te em 2021 quase uma tone-
lada de drogas na Paraíba. 
“Somando com as ações de 
outras delegacias, a Polícia 
Civil ultrapassa uma tonela-
da de drogas apreendidas, 
além das armas de grosso 
calibre”, completou. Todo 
o material apreendido será 
revisado, catalogado e pe-
riciado em laboratório para 
constatação do tipo de dro-
ga. A suspeita é que a dro-
ga iria abastecer pontos de 
vendas na Paraíba e outros 
estados da região Nordeste.

No Sertão
Em julho deste ano, 

três pessoas foram presas 
suspeitas de tráfico de dro-
gas, nas cidades de Brejo 
do Cruz, Catolé do Rocha e 
Bom Sucesso, no Sertão pa-
raibano. Na operação, que 
contou com a participação 
de policiais civis e militares 
houve a apreensão de 500 
quilos de maconha prensa-
da escondida em tonéis. 

Ponto de adulteração de 
veículos é descoberto em JP

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veículos 
e Cargas da capital pren-
deram em flagrante nessa 
quarta-feira (15), no bairro 
do Grotão, em João Pessoa,  
um homem de 21 anos pela 
prática dos crimes de pos-
se ilegal de arma de fogo e 
receptação. O delegado Car-
los Othon disse que a prisão 
aconteceu quando os agentes 
de investigação conseguiram 
identificar a casa onde um 
dos integrantes de um grupo 
criminoso escondia parte de 
veículos roubados e apetre-
chos usados na adulteração 
dos veículos.

Carlos Othon informou 
que há dois meses a DRFVC 
vinha investigando um grupo 
que pratica roubos de carros 
e motocicletas em João Pes-
soa, mediante ameaça pelo 
uso de arma de fogo, além 
da receptação e adulteração 
de sinais de identificação de 
veículo automotor.

No local da prisão foram 
apreendidos um revólver Ros-

si, cal. 38 e munições de mes-
mo calibre; dois carros e uma 
moto, todos com restrição de 
roubo e furto, sendo um Veí-
culo Ford Ka, cor vermelha; 
um veículo VW Gol, cor bran-
ca e uma  motocicleta Honda, 
Fan, cor preta e vermelha. Vá-
rias placas modelo nacional e 
Mercosul, além de veículos e  
CRLVs de veículos com restri-
ção de roubo. 

Também foram apreen-

didos CRLVs adulterados, ade-
sivos com números de chassi 
para adulteração dos vidros 
dos veículos a serem “clona-
dos”; ferramentas para adul-
teração de chassi e a quantia 
de R$ 3.897,00 em espécie. 
“As investigações continuam 
com o propósito de identifi-
car e responsabilizar crimi-
nalmente outros partícipes e 
coautores do crime”, concluiu 
o delegado Carlos Othon.

No local, foram apreendidos documentos e placas de veículos adulterados
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Violência doméstica

Funcionário público é preso 
após tentar matar a esposa

Um funcionário públi-
co de 55 anos, suspeito de 
tentar matar a esposa, em 
Mangabeira, Zona Sul de 
João Pessoa, foi preso na 
na noite desta quarta-feira 
(15) por policiais penais.

De acordo com os 
agentes, o homem foi conti-
do pelo sobrinho da vítima, 
que o amarrou com lençóis 
enquanto a mulher pedia 
ajuda na rua, quando en-
controu a viatura.

A mulher contou que 
o homem tem histórico de 
violência doméstica e que 
já havia, inclusive, amea-
çado tirar a vida da esposa 
com uma faca.

Outros dois homens 
foram presos em flagran-
te suspeitos de agressões 
contra mulheres na mes-
ma noite nos bairros de 
Jaguaribe e Bessa, em João 
Pessoa.

Cabedelo
Uma ação realizada 

pela Delegacia da Mulher de 
Cabedelo (Deam-Cabede-
lo), com o apoio da Polícia 
Militar na região, efetuou 
duas prisões em flagrante 
esta semana, sendo uma no 
bairro Monte Castelo e ou-
tra em Camboinha, naquela 
cidade da Região Metropoli-
tana de João Pessoa. No pri-
meiro caso, o suspeito de 34 
anos, já cumpriu pena por 
homicídio e por furto. Dessa 
vez, foi preso pela prática de 
violência doméstica. “Ele é 
viciado em crack e maconha 
e estava sob o efeito de dro-
gas quando agrediu a irmã 
com um cabide de roupas 
de madeira que reagiu, cha-
mou a Polícia Militar, que 
efetuou a prisão”, relatou a 
agente de investigação Ana 
Paula Medeiros.

O segundo caso acon-

teceu em Camboinha. O sus-
peito, de 26 anos esperou a 
ex-companheira voltar da 
creche onde foi deixar os três 
filhos do casal e aproveitando 
a ausência da mulher invadiu 
a casa. Ao voltar encontrou o 
ex-companheiro em sua resi-
dência. “Ele já foi enforcando 
a vítima enquanto ameaçava 
matá-la com uma faca na ou-
tra mão. O mesmo gritava que 
se ela não fosse dele não seria 
de mais ninguém”, esclareceu 
a delegada da mulher de Ca-
bedelo, Ivanisa Olímpio. A 
vítima conseguiu empurrar 
o agressor e gritou pedindo 
socorro. “Os vizinhos se uni-
ram, arrombaram o cadeado 
e chamaram a polícia. Ele 
foi preso e conduzido à De-
legacia da Mulher e autuado 
em flagrante por violência 
doméstica, com base na Lei 
Maria da Penha”, disse a de-
legada.

A decisão do Juízo da 
7ª Vara Cível de Campina 
Grande que condenou a 
VRG Linhas Aéreas S/A por 
danos morais, no valor de 
R$ 3 mil, e danos materiais, 
no valor de R$ 7.699,15, foi 
mantida em grau de recur-
so pela Segunda Câmara 
Especializada Cível do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba. 
O caso se refere ao extravio 
de bagagem durante o ser-
viço de transporte prestado 
pela empresa.

“Analisando os autos é 
fato incontroverso a presta-
ção de serviço de transporte 

aéreo, bem como o extra-
vio definitivo da bagagem. 
Desse modo, indiscutível, 
igualmente, o transtorno 
de ordem psíquica e moral. 
Outrossim, o contratempo, 
a preocupação e a perda da 
tranquilidade geram sofri-
mento e mal-estar e dispen-
sam a demonstração dos 
danos, pois estes são presu-
midos em tais circunstâncias 
como a deste caso”, afirmou 
o relator do processo, de-
sembargador Luiz Sílvio Ra-
malho Júnior.

O relator observou que 
a empresa não questiona 

o extravio da bagagem, li-
mitando-se, tão somente, a 
alegação de não haver prova 
dos danos materiais e mo-
rais alegados, bem como que 
a passageira deixou de infor-
mar, no ato do embarque, o 
conteúdo de sua bagagem. 
“Nesse contexto, agiu com 
acerto o juízo ao fixar o va-
lor da indenização por danos 
materiais, tomando por base 
os valores constantes nas 
notas fiscais dos itens rela-
cionados pela apelada, não 
havendo o que ser reparado 
neste ponto, devendo ser 
mantida a indenização.

Empresa aérea é condenada 
por extravio de bagagem

Grupo é perseguido e preso 
após assalto em Juazeirinho

Uma ação conjunta das 
polícias Civil e Militar resultou 
na prisão de três suspeitos de 
roubar produtos de uma loja 
de cosméticos em Juazeirinho, 
na quarta-feira (15). Os pro-
dutos roubados, já recupera-
dos, estão avaliados em cerca 
de R$ 30 mil.

Após a ação dos crimino-
sos na loja, os policiais civis 
iniciaram as diligências e ob-
tiveram informações de que o 
grupo passaria pela cidade de 
Soledade. Houve contato com 
a Polícia Militar, sendo feita a 
abordagem aos suspeitos.

Na abordagem, os poli-
ciais apreenderam todo o ma-
terial roubado, além do revól-

Foto: Ascom/PCPB

Todo o produto do roubo foi recuperado na ação das polícias Civil e Militar

ver calibre 38 e dois aparelhos 
celulares pertencentes a fun-
cionários do estabelecimento. 
“As vítimas foram chamadas à 
delegacia para receberem seus 
pertences”, disse a delegada 
seccional Alba Tânia.

Cerca de 140 produtos 
foram recuperados, em sua 
maioria perfumes. “Por se tra-
tar de mercadorias com certo 
valor comercial em dinheiro, 
é provável que já tivesse com-
pradores”, explicou a delegada.

Foto: Ascom/PCPB
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Publicação visa aprimorar o trabalho de apoio às pessoas sob ameaça, por estarem colaborando com investigações criminais

Manual vai orientar Programa 
de Proteção de Testemunhas

Os órgãos envolvidos na 
execução do Programa de Pro-
teção de Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas de Morte (Provita
-PB), especialmente o Ministé-
rio Público da Paraíba (MPPB), 
contam agora com a ajuda de um 
manual de atuação para aprimo-
rar o trabalho realizado. A publi-
cação, lançada, quarta-feira, em 
evento presencial no auditório 
da Promotoria de Justiça de João 
Pessoa, é fruto da parceria entre 
o Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Humano (Sedh), 
MPPB e a entidade executora do 
programa, a ONG Casa Pequeno 
Davi. O Provita-PB foi instituído 
em 2020, por meio do decreto 
40.473, e tem como objetivo a 
proteção de pessoas que, sendo 
vítimas ou testemunhas de crime, 
sofram ameaças ou coerção, em 
virtude de suas colaborações com 
as investigações ou processos cri-
minais.

O manual visa compartilhar, 
de forma didática, o funcionamen-
to do programa, com ênfase na 
atuação dos membros do Minis-
tério Público. Contém ainda um 
fluxograma e um material de 
apoio que pode ser acessado digi-
talmente por meio página on-line.

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no, Tibério Limeira, destacou a 
importância do lançamento da 
publicação. “Louvo, reconheço e 
saúdo a iniciativa desta publica-
ção que vai fortalecer a atuação 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Brejo

Cariri

Turismo do Natal

ABrAjET

Com o título “Feliz 2022 para 
o turismo”, a Associação Brasi-
leira de Jornalistas de Turismo       
(Abrajet-PB) lança, hoje, vídeos 
com os associados desejando um 
feliz ano novo para os empresá-
rios, empreendedores e traba-
lhadores do setor, um dos mais 
afetados pela pandemia causada 
pela Covid-19. Os vídeos foram 
gravados em pontos turísticos de 
João Pessoa, Campina Grande e 
Areia, com mensagens também 
convidando as pessoas para via-
jarem pela Paraíba. Cada vídeo terá a mensagem na íntegra de um jornalista e mais trechinhos 
com “frases aperitivos” dos dois próximos participantes do projeto. Aderiram à campanha “Feliz 
2022 para o turismo” os jornalistas Abelardo Jurema, Fabiano Vidal (presidente da Abrajet), 
José Vieira Neto, Messina Palmeira, Romero Rodrigues, Rosa Aguiar e Teresa Duarte. Os vídeos 
serão postados no Instagram da Abrajet (@abrajetparaiba) e compartilhados em grupos de 
WhatsApp. A cada dia será postado um novo vídeo obedecendo a ordem alfabética dos jornalistas 
participantes, sempre às 19h. A edição e coordenação do projeto é do jornalista José Vieira Neto.

Sertão

A programação do “Natal Iluminado” de Campina Grande tem apresentações de música, poesia e 
dança. Os eventos acontecem no entorno do Açude Velho, na sede da Superintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos, Vila do Artesão e no Teatro Municipal Severino Cabral. O Natal Iluminado 2021 
conta com 14 polos, sendo sete fixos e outros sete itinerantes. As apresentações vão acontecer na região 
central de Campina Grande, nos distritos da cidade e no Complexo Aluízio Campos.

Na região do Brejo, o município de Areia está realizando o ‘Natal Rural Iluminado’, 
em parceria com a campanha ‘Natal Sem Fome’. A programação vai durar por todo este 
mês de dezembro. A organização é da Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia 
(Atura) e a programação conta com a visita da Mamãe Noel, Papai Noel e as ‘Noeletes’ 
que fazem todo o percurso da família Noel, todos os finais de semana.

Nós estamos no clima onde o brilho e as 
decorações iluminam diversos municípios, 
tornando-se atrações para turistas de várias 
localidades. No litoral o Natal dos Sentimentos 
de João Pessoa tem programação cultural e de 
lazer em três polos inseridos no projeto. No 
Polo da Esperança (na Praça da Independência) 
acontecem todos os dias a projeção mapeada na 
fachada do Colégio Marista Pio X, que tem sido 
uma das atrações à parte e encantado a popu-
lação e turistas. São três projeções diárias com 
cerca de cinco minutos de som, luzes, brilho e 
com a participação de diversos personagens que 
representam o Natal, como o presépio com a Sagrada Família e o Papai Noel. No Polo da Alegria (que 
fica no Parque Solon de Lucena), as pessoas podem se encantar com o brilho da decoração natalina e 
também curtir os brinquedos dos parques instalados no contorno da Lagoa, além das apresentações 
especiais, a exemplo da Árvore Iluminada, que tem encantado a todos com as cores e o brilho.

Na região do Sertão, a Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Cultural 
de Patos, fez a instalação da tradicional Vila Natal ao lado da Praça Getúlio Vargas 
no centro da cidade, para encantar os patoenses e visitantes, nesta época tão 
especial. Casas natalinas, portal de entrada, casinha do Papai Noel entre muitos 
outros ornamentos decorativos já estão sendo colocados na Vila Natal. Uma das 
novidades deste ano é a instalação da estação de trem que receberá uma estrutura 
em palco para receber nossos artistas locais.

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) na Paraíba promo-
veu, ontem, uma ação sobre a 
importância da doação de me-
dula óssea, junto com o Hemo-
centro da Paraíba. O evento 
ocorreu na sede administra-
tiva da PRF, em João Pessoa, 
fazendo alusão à Campanha 
“5ml de Esperança”, realizada 
pela PRF anualmente em to-
dos os estados da Federação. 
O cadastro busca aumentar o 
banco de cadastro dos doado-
res de medula óssea e é feito 
mediante o preenchimento de 
uma ficha com dados pessoais 
e da coleta de uma amostra de 
sangue de 5 ml, que dá origem 
ao nome da campanha, 

Este ano, o Hemocentro  
atingiu a meta limite de cadas-

tros dos doadores voluntários. 
Por isso, a PRF recebeu uma 
equipe do Hemocentro na 
sua sede para conscientizar 
os servidores sobre a impor-
tância da doação de medula 
óssea e fazer um convite para 
realizarem o cadastro no 
primeiro semestre de 2022.  
            A doação de medula 
óssea é feita a partir da ne-
cessidade de um doador com-
patível localizado no banco 
cadastral. O ato de doar é im-
portante para o tratamento de 
pacientes com doenças que 
comprometem a produção 
normal de células sanguíneas, 
como as leucemias. A medula 
óssea do doador se recompõe 
após 15 dias de realizado o 
procedimento.

PrF e Hemocentro se 
únem em campanha

Ação sobre a importância da doação de medula aconteceu na sede da PRF

Foto: Divulgação/PRF

   Foto: Alberto Machado/Secom-PB

Evento reuniu Secretaria de Desenvolvimento Humano, MPPB e ONG Casa Pequeno Davi, executora do Provita-PB

do MP no Provita, e, consequen-
temente, fortalecer o programa 
como um todo. Para nós, tem sido 
um desafio diário executar este 
programa, no qual quem está en-
volvido diretamente na execução 
não descansa.

Representando o procura-
dor-geral de Justiça da Paraíba, 
Antônio Hortêncio, a subprocu-
radora-geral, Vasti Cléia Marinho, 
destacou a importância do manual 
para o aprimoramento do trabalho 
do MP no Provita: “Esse programa 
tem uma relevância social muito 
grande, ele busca como objetivo 
maior a promoção da Justiça, atra-
vés dessas provas que não seriam 
obtidas, em muitos casos, se não 
fossem esses colaboradores que 
o programa protege”. 

O juiz Herbert Luna, repre-
sentando o presidente do Tribu-
nal de Justiça, Saulo Benevides, 
ressaltou as parcerias no trabalho 
da Justiça. “A parceria do MP com a 
sociedade civil e com o Poder Exe-
cutivo, por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Hu-
mano, tem mostrado resultados 
alvissareiros e positivos na real 
execução da legislação pertinente 
e o Poder Judiciário reconhece es-
ses relevantes serviços prestados 
por essas instituições”.

Sobre o manual, o promo-
tor de Justiça, Guilherme Lemos, 
representante do MPPB no Con-
selho Deliberativo do Provita-PB 
detalhou: “A finalidade do manual 
é proporcionar aos membros do 
MPPB uma compreensão facilita-

da de qual a efetiva participação 
e importância dos membros do 
MP em todo processo de inclusão 
e também de exclusão das pes-
soas que são vítimas de ameaça 
no Provita”.

O Provita garante a seguran-
ça e bem-estar da pessoa prote-
gida e as integridades física e psi-
cológica de testemunha/vítima e 
de seus familiares ameaçados. O 
acesso ao programa se dá por so-
licitação do interessado via autori-
dades policiais, Ministério Público, 
Poder Judiciário, órgãos públicos 
ou entidades que trabalham na 
defesa dos direitos humanos. Para 
inclusão é necessário a assinatura 
de um termo de compromisso que 
vincula o cumprimento de normas 
de conduta.
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Volta da Orquestra
Depois de um hiato de quase dois anos, Orquestra Sinfônica 
da Universidade Federal da Paraíba celebra compositores 
independentes integrantes da própria instituição. Página 12
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As festas de fim de ano 
no Brasil têm um pouco de 
tudo. Nos rituais de Natal e 
Ano-Novo, há tradições ca-
tólicas e umbandistas, de-
coração à moda brasileira e, 
ao mesmo tempo, com toque 
europeu. Quando falamos em 
espetáculos desta tempora-
da das festividades, grupos 
de balé ao redor do mundo 
apresentam um repertório 
de Tchaikovsky (1840-1893), 
considerado um clássico 
natalino por onde passa: O 
Quebra-Nozes. É com este 
emblemático recital que a 
Companhia Municipal de 
Dança de João Pessoa faz sua 
estreia hoje, a partir das 19h, 
no Parque Sólon de Lucena. O 
grupo será acompanhada ao 
vivo pela Orquestra Sinfônica 
Municipal da capital. O aces-
so é gratuito.

“Estar como diretora, 
é uma honra, um prazer, e 
acima de tudo, uma gran-
de responsabilidade”, decla-
rou Stella Paula, bailarina e 
coreógrafa que assumiu o 
cargo da Companhia. O gru-
po é formado por alunos da 
rede pública que não foram 
classificados para a Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil, 
em Santa Catarina, e possui 
dois corpos de baile: o pro-
fissional, com 13 bailarinos, 
e o mirim, com 15, formado 
por alunos entre 8 e 12 anos 
de idade. Além da direção de 
Stella Paula, integram a equi-
pe as professoras Denilce 
Regina e Evana Arruda, além 
de Geovan Conceição e Jack 
Keysy na coordenação de 
dança da Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope).

“Ter uma Companhia de 
Dança aqui em João Pessoa 
sempre foi um sonho para 
todos nós. Desde a época em 
que eu era bailarina lutamos 
para conseguir isto”, decla-
rou Stella. “E não é somente 
uma Companhia de Dança, é 
também um projeto de vida 
para tantas crianças que co-
meçarão a estudar dança 
nas escolas públicas e irão se 
espelhar nesses lindos baila-
rinos, com histórias de vida 
emocionantes”, complemen-
tou a diretora.

Ainda segundo Stel-
la Paula, o balé clássico é 
apenas um ponto de partida 
para a Companhia Municipal 
de Dança. “Temos bailarinos 
maravilhosos e todos podem 
dançar qualquer estilo de 
dança. Em fevereiro, iremos 
apresentar Sivuca, no qual 
reuniremos o contemporâ-
neo, danças urbanas e afro. 
Iremos passear por várias 
vertentes da dança”, adian-
tou ela, entusiasmada. 

Esta é a primeira vez na 
história da Paraíba em que 

uma Companhia dança com 
uma orquestra e vice-versa. 
Para o regente Laércio Di-
niz, a capital do Estado ago-
ra chega a um patamar que 
poucas cidades brasileiras 
alcançaram. “É um momento 
histórico porque são pou-
cos lugares do Brasil em que 
você consegue fazer um balé, 
principalmente um balé mu-
nicipal, com uma orquestra 
sinfônica. É algo inusitado, 
que está presente apenas 
nas maiores capitais do país. 
João Pessoa vai para a frente 

do mundo. Isso é de uma 
representatividade muito 
grande para a capital parai-
bana”, comentou.

O maestro da OSMJP 
contou que sua paixão por 
balé clássico ficou ainda mais 
evidente quando trabalhou 
no Theatro Municipal de São 
Paulo, uma das poucas casas 
de ópera do país que junta or-
questra e corpo de baile. “Para 
mim, o fato de poder reger, 
trabalhar com o nascimento 
de um balé é algo fantástico. 
Lá em São Paulo, a gente tinha 

muito contato com o balé, mas 
minha paixão aumentou ago-
ra, vendo esses bailarinos tão 
talentosos que estão na nossa 
Companhia e que vão trazer 
muitos dividendos culturais 
para a cidade. É uma criação 
histórica em todos os senti-
dos”, disse Laércio Diniz.

Unir dança e música pode 
parecer desafiador quando fa-
lamos de dois gêneros reple-
tos de primor e rigorosidade. 
Mas, segundo o regente, des-
de o começo, os dois corpos 
harmonizaram muito bem. 

“Muita gente fala que é com-
plicado, porque existe um 
feeling entre balé, orquestra 
e bailarinos. Isso aconteceu 
no primeiro compasso. A or-
questra estava muito anima-
da e os bailarinos também. 
Nós conseguimos ter uma 
simbiose muito grande entre 
os dois corpos e funcionou 
super bem”, contou Diniz. “A 
rotina de ensaio foi a seguinte: 
eu preparei a parte musical 
enquanto a Stella preparou o 
balé junto com as professoras. 
Cada um preparou de seu lado 
e nós juntamos a orquestra 
com o balé. Conversamos so-
bre os tempos e tudo estava 
acertado antes de começar”, 
detalhou ele.

Democratizar
Ainda na apresentação 

desta sexta-feira, a OSMJP 
apresentará um repertório 
natalino, repleto de clássi-
cos festivos. “Democratizar 
o acesso à música clássica 
é importantíssimo. Existe 
um certo preconceito nesta 
popularização, porque você 
ouve peças em rádio, em pro-
paganda de TV, em supermer-
cados, mas muitas vezes não 
sabe que é música clássica. 
Ela está lá nos temas, as pes-
soas reconhecem, mas não 
sabem que é música clássica. 
Eu acho que o fato de a gente 
fazer esse material desmisti-
fica a música erudita”, refletiu 
Laércio Diniz. 

Em abril deste ano, a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa anunciou, através da 
Funjope, a criação da Compa-
nhia de Dança, em parceria 
com o Bolshoi. O diretor exe-
cutivo da Funjope, Marcus 
Alves, ressaltou que a equi-
pe da Fundação está traba-
lhando de forma intensa no 
último mês para estimular e 
garantir que esse espetácu-
lo da Companhia de Dança 
seja um marco para a dança 
municipal e para o Natal. “A 
Companhia está trazendo 
um clássico, adaptando um 
espetáculo para o Natal, que 
vai trazer muito esse espírito 
da festa, do mês de dezem-
bro. Vai ser um espetáculo 
para as famílias, as crianças. 
Estamos com muita determi-
nação nessa estreia”, decla-
rou o gestor.

Com a Orquestra Sinfônica Municipal, grupo vai apresentar clássico natalino de Tchaikovsky: ‘O Quebra-Nozes’

Companhia Municipal de Dança 
faz sua estreia em João Pessoa

Espetáculo ‘O Quebra-Nozes’ 
é parte da cultura mundial

A diretora da Companhia 
de Dança Municipal de João 
pessoa, Stella Paula, contou 
que a ideia inicial era estrear 
com outro espetáculo, mas 
como as audições só ocorre-
ram, efetivamente, em no-
vembro, foi sugerido o tema 
natalino. “Pensamos em apro-
veitar o ‘Natal dos Sentimen-
tos’, projeto da Prefeitura para 
comemorar a época em vários 
locais da cidade, para realizar 
a apresentação de um balé que 
representasse esse momento 
tão lindo, e ainda mais, com 
a participação da Orquestra 
Sinfônica. Nada mais justo que 

uma adaptação do O Quebra-
Nozes”, disse a coreógrafa.

Baseado no romance O 
Quebra Nozes e o Rei dos Ca-
mundongos, de Ernest Theodor 
Amadeus Hoffman, o balé de 
repertório foi composto por 
Tchaikovsky em 1892, com 
coreografia de Lev Ivanov e 
Marius Petipa, com estreia no 
Teatro Mariinsky, na Rússia. O 
espetáculo faz parte da tríade 
do compositor – ao lado de 
‘O Lago dos Cisnes’ e ‘A Bela 
Adormecida’ – é ambientado no 
Natal e conta a mágica história 
de um pequeno quebra-nozes 
que vira príncipe.

“Este balé tem que ficar 
no repertório da cidade e a 
ideia é justamente esta. Ele 
faz parte da cultura mundial. 
O Quebra-Nozes faz parte 
de um sonho de gerações e 
gerações. As pessoas pensam 
já em Natal, festividades, ca-
rinho, amor. Isso é o que ele 
representa. Isso é a cultura do 
mundo”, finalizou o regente 
da OSMJP, Laércio Diniz.
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Foto: Funjope/Divulgação

Cia. é formada por alunos 
da rede pública (acima) que 
não foram classificados para 

a Escola do Teatro Bolshoi 
no Brasil; sob a batuta de 

Laércio Diniz, a OSMJP (ao 
lado) será a primeira no 

Estado que acompanhará 
um espetáculo de dança

Membros do corpo de balé da Cia. 
de Dança de João Pessoa vão contar 

a mágica história de um pequeno 
quebra-nozes que vira príncipe
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 Em fevereiro, 
iremos apresentar 
‘Sivuca’, no qual 

reuniremos o 
contemporâneo, danças 
urbanas e afro. Iremos 

passear por várias 
vertentes da dança 

Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com
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A escolha
do leitor

Barbosa
portuguesleobarbosa@gmail.com

Leo

“Você gosta de ler?” “Não!”. A resposta para essa 
indagação vem marcada por uma contundente negati-
va. Engana-se por desconhecer o quanto sua cognição 
se prepara assiduamente para o exercício da leitura. 
Sim, você lê muito, seja o texto verbal ou não verbal. 
Estamos em um momento bastante imagético, em que 
muitas fotos, vídeos, memes circulam nas redes. Entre-
temo-nos. Horas a fio nos abastecemos de uma imensa 
gama de informações. Muito tempo quotidianamente 
dedicado ao acesso à vida alheia. O que nos sobra dessa 
experiência? O que sobra de nós? Quem se (re)conhece 
nessa multidão fantasiosa, neste mundo de fadas em 
que todos são ricos, bonitos e bem-sucedidos?

O fato é que há tempo para leitura. Falta-nos o em-
penho, a força para ir de encontro a preguiça, superar 
o desconforto (sadio) da ignorância, vencer a palavra 
desconhecida ao recorrer a um dicionário que, infeliz-
mente, é tachado de “pai dos burros”, quando, na ver-
dade, é o “pai dos inteligentes”. Afinal, apenas pessoas 
sábias alimentam a curiosidade e se encaminham para 
sanar sua insipiência (procure o significado desta pa-
lavra). Estudar gera um desconforto, mas o resulta-
do dessa aprendizagem é recompensador. Não pela 
vaidade de ostentar o conhecimento adquirido, mas 
pelo quanto nos sentimos mais inseridos em práticas 
sociais. Apesar disso, reconheço que pode haver um 
movimento (in)voluntário a um certo isolamento, em 
virtude de não se tolerar determinados tipos de con-
versas e de indivíduos.

Como professor, sou levado a estar diariamente 
com muitas pessoas. Não raro, relato minha obsessiva 
compulsão leitora. Por me reconhecer incompleto, sin-
to os livros como agentes que me auxiliam a sanar al-
guns dos tantos vazios. Recebo perguntas recorrentes: 
“como criar o hábito da leitura”, “como ler mais”, “como 
gostar de livros?”. Respondo-lhes que primeiramente 
é preciso começar aos poucos – cinco páginas por dia, 
por exemplo. Para quem não lê e, de repente, é invadido 
pela ânsia de fazê-lo, é como alguém que, sedentário, 
almeja compensar o descuido com o corpo levantan-
do excessivo peso no supino. Será cansativo? Muito. 
Chato? Deveras. Segundo, é preciso procurar uma obra 
que, à primeira vista, o agrade. Busque temas de seu 
interesse. Futebol? Religião? Maquiagem? Não impor-
ta. Não se censure. Terceiro, defina metas diárias e se-
manais: “hoje lerei 30 páginas”, “minha meta é concluir 
esta obra nesta semana”. Caso não consiga, prossiga e 
analise se não há algo que esteja sabotando a sua con-
vivência com os textos. 

Outro problema alegado pela maioria das pessoas 
é o fator “tempo”. Não quero entrar no lugar-comum de 
que isso é uma questão de prioridade, mas, de fato, o 
é. Porém, é possível fazer um acordo consigo e estabe-
lecer o compromisso de começar o dia um pouco mais 
cedo e/ou dormir mais tarde para que se possa ler 
uma quantidade considerável de páginas. Além disso, 
aproveitar as horas mortas, como fila de banco, con-
sultas médicas, período em transportes, é uma ótima 
sugestão. E claro: deixe de lado o celular, mantenha-o 
em um cômodo diferente daquele onde esteja fazendo 
sua leitura. 

Vença o tédio. Controle sua ansiedade. Ler um bom 
livro o obrigará a ter mais foco, ampliará seu vocabulá-
rio. Não se trata de se expressar de modo tão rebusca-
do, mas de não lhe faltar palavras para exprimir seus 
sentimentos, suas ideias. Nós somos feitos de lingua-
gem. Supere os períodos longos, as orações subordi-
nadas (quase em extinção), o esforço dos olhos. Além 
disso, você reconhecerá a expansão de seu repertório 
sociocultural e garanto que será útil para que melhor 
compreenda textos diversos, tornar-se-á mais atento 
aos discursos que circulam pelo mundo e que, geral-
mente, aceitamos como verdades universais.

Ah, e se você se vir tentado a largar o Machado de 
Assis, não o chame de chato. A culpa é sua. Tenha hu-
mildade de assumir isso. Talvez não esteja preparado 
para ele. Antes precisa amadurecer. E só se consegue a 
maturação procurando-a pacientemente. Leva tempo, 
mas vale a pena! Recomendo que comece com textos 
mais curtos, como contos e crônicas. 

Saia dessa zona de conforto para incomodar o 
mundo com suas ideias. Estamos cansados de mesmice 
e monotonia. (Des)estabize o ordinário com a leitura. 
Não se engane: você gosta de ler e precisa disso. Po-
rém, ainda não sabe. Vamos começar? Escolha o gêne-
ro: biografia, romance, novela? Mãos e olhos à obra.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

‘Mostruário persa’
Eu não gosto da junção de palavras 

que, por força do uso, da repetição, disse-
mina o lugar-comum, o já lido e relido, os 
clichês, os chavões, o déjà-vu. Antes, gos-
to dos paralelos insólitos, das palavras ou 
dos temas que só aparentemente se repe-
lem. Enfim, gosto da poesia e da ficção que 
guardem uma certa semelhança com a loja 
de belchior do conto do Bruxo de Cosme 
Velho, onde convivem objetos heteróclitos, 
desencontrados, mas que se compõem e 
se complementam: panelas sem tampa, 
tampas sem panela, botões, sapatos, fecha-
duras, uma saia preta, caixilhos, binóculos, 
um cão empalhado, dois cabides...*

Guardadas as devidas proporções, 
Mostruário persa (Editora Penalux), de 
Letícia Palmeira, mantém alguma conso-
nância com a diversidade de mercadorias 
expostas na loja de belchior machadiana. 
Senão, vejamos o que escreve a autora na 
apresentação do livro: “Xícaras antigas e 
com esmero bordadas pelas mãos cale-
jadas das artesãs do mistério, espelhos 
mágicos que refletem alma e do físico se 
esquecem, chapéus de todo tipo para es-
clarecer pensamentos, pulseiras multico-
loridas para enfeitar os braços das moças 
que ainda acreditam”. 

Tudo isso e muito mais, Letícia expõe 
no seu armarinho, mostruário ou loja de 
belchior, sem contar que os objetos são 
revestidos de uma aura de sortilégios, a 
exemplo dos “chapéus de todo tipo para 
esclarecer pensamentos”. 

Já quando afirma que os espelhos má-
gicos esquecem o físico para refletir a alma, 
ela antecipa que os seus textos híbridos, 
mescla de poema e prosa, revogam o en-
redo para dar primazia a uma espécie de 
peripécia interior, subjetiva, de um pervago 
lirismo elevado à milésima potência.

Um dos recursos estilísticos de Letícia 
Palmeira consiste em consorciar palavras 

antípodas entre si, no que cria um clima de 
estranhamento para o leitor, conforme po-
demos verificar nos exemplos – entre mui-
tos – a seguir citados: “No diabético vício 
da língua”, “Desabotoar minhas intrigas”, 
“É a haste que me adjetiva”, “E cora o tem-
po a declarar satisfações”, “Vozes estéreis 
copuladas in vitro”...

Como já observei a propósito da poe-
sia de Élvio Vargas e de Felipe D’Castro, os 
paralelos insólitos de Letícia Palmeira tal-
vez se assentem na necessidade humanís-
tica de aproximar os contrários para eli-
minar as diferenças.

E qual a razão de considerar poemas 
em prosa os textos reunidos em Mostruário 
persa? Simplesmente pelo fato de “o termo 
poema dizer respeito à matéria (poesia) e 
o segundo, à forma (a disposição grafica-
mente tradicional da prosa)”. 

Mas não só isso, pois convém regis-
trar ainda que o poema em prosa se dis-
tingue da crônica ou do conto, já que os 
dois últimos, mesmo quando poéticos, 
não dispensam o episódico, o narrativo e 
o enredo, tríade ausente nos textos de Le-
tícia Palmeira, que, quando muito, apenas 
esboçam, subjacentemente, o embrião de 
uma trama logo diluída pela atmosfera pe-
culiar ao gênero lírico.

Ainda bem que hoje, diferentemente 
dos tempos idos e mal vividos, as mulhe-
res não só participam ativamente do con-
texto literário como também combatem o 
quê de ainda patriarcal existe no compor-
tamento dos homens brasileiros, inclusive 
no de alguns escritores. Foi-se a época em 
que a autora de Éramos seis, por força das 
circunstâncias, assinava os seus romances 
como Sra. Leandro Dupré – anteriormen-
te, já adotara o pseudônimo Mary Joseph 
–, somente assumindo a identidade pró-
pria** anos depois, quando finalmente 
passou a grafar o nome Maria José Dupré.

Letícia Palmeira, Maria Valéria Rezen-
de, Ana Adelaide Peixoto, Jennifer Trajano, 
Aline Cardoso, Anna Apolinário, Mirtes 
Waleska Sulpino, Débora Gil Pantaleão, 
Isabor Quintiere, Débora Ferraz, Mayara 
Vieira, Regina Celi, Liziane Azevedo, entre 
outras – listo, apenas, as que recentemente 
se iniciaram nas lides literárias –, demons-
tram o quanto a presença da mulher é ma-
ciça no âmbito da poesia e da ficção produ-
zidas no Estado da Paraíba***.

(*) Refiro-me ao conto Ideias de caná-
rio, de Machado de Assis;

(**) Apenas parcialmente, pois o nome 
de solteira é Maria José Fleury Monteiro;

(***) Cito apenas as que já publica-
ram livro.
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Registro
Nivaldete F. Xavier é professora, artis-

ta plástica, ficcionista, escritora e drama-
turga. Como artista plástica, faz algum tem-
po, concebeu uma originalíssima ilustração 
para o meu poema Simbiose. E agora, atra-
vés dos livros que me enviou, passei a co-
nhecer a Nivaldete eclética e também ori-
ginalíssima, sobretudo, no gênero poesia, 
em que mescla construtivismo e lirismo. 
Falo de Sertania, publicado pela Editora da 
UFRN, com apresentação de Augusto Seve-
ro Neto e prefácio de Tarcísio Gurgel.

Eis um belo exemplo da poesia de Ni-
valdete: “Lamparina de flandre / Costura-
da / Na prata da solda / Dourando rostos 
e entisnando / A pele-cal da parede / Em 
que sombras dialogam”. Aliás, esses ver-
sos mereceram a seguinte observação 
de Tarcísio Gurgel: “(...) o olho feminino 
transmutando um detalhe, normalmen-
te despercebido, em imagem de elevado 
teor poético”.

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

‘Direito à cidade e 
alfabetização urbana’

Delzymar Dias

Direito à cidade e Alfabetização Ur-
bana: Um guia de educação urbana e pa-
trimonial. Esse é o título do livro que será 
lançado em janeiro de 2022, em Patos. 
De minha autoria, o trabalho é resultado 
de um projeto desenvolvido no Centro 
Integrado de Educação de Patos – Ciep III, 
formado pelas escolas municipais Firmino 
Ayres Leite e Otto de Sousa Quinho. 

O termo “Direito à cidade” é usado 
inicialmente a partir dos escritos do so-
ciólogo e filósofo francês Henri Lefebvre, 
no final da década de 1960. É importante 
ressaltar que, nesse período, a França 
vivia um momento de grandes manifes-
tações sociais, a partir das quais, diversas 
teorias surgem no sentido de transfor-
mar radicalmente as relações sociais na 
cidade. Lefebvre entende que, a cidade, 
da maneira que estava organizada, servia 
apenas ao modelo capitalista de produ-
ção, defendendo a inversão dessa lógica 
para que todos pudessem ter o direito de 
participar ativamente da vida urbana.

O objetivo do trabalho é bem mais 
simples do que a proposta de Lefebvre 
para a cidade. A ideia é fazer com que, 
do ponto de vista didático-pedagógico, 
os alunos sejam levados a uma situação 
onde eles possam definir, de fato, o que 
seria a sua cidade, sem que isso implique 
em um reconhecimento ingênuo desse 
espaço apenas como lugar de morada. 
É impossível para o estudante ter uma 
ideia sobre a sua inserção e poder de in-
tervenção na cidade e na cultura sem que 
ele a conheça, por isso a importância de 
retirá-lo da sala de aula convencional para 
que ele, de fato, possa explorar as diver-
sas possibilidades que a cidade oferece, 
criando expectativas, planos e estratégias 
de ocupação futura dos diversos pontos 
disponíveis e acessíveis a esse jovem.

O direito à cidade e a alfabetização 
urbana ajudam a provocar um sentimen-
to essencial de ocupação. Quando você 
entende que a Universidade Federal de 

Campina Grande oferece cursos de gra-
duação e que, ao realizar um processo se-
letivo, se tornar estudante da instituição 
e concluir um dos cursos que ela oferece, 
você pode conseguir um bom trabalho 
e ajudar financeiramente a sua família, 
aquele espaço deixa de ser apenas um 
prédio, deixa de ser um amontoado de ti-
jolos assentados em um terreno qualquer. 
O local passa a ser visto como um lugar de 
oportunidade. A cidade é dele e os espa-
ços precisam ser ocupados por ele.

Durante a realização do projeto na 
Zona Sul da cidade de Patos, identifica-
mos situações onde grande parte dos 
alunos relatou conhecer o lugar indicado 
sem saber o que de fato ele significava ou 
representava. A Praça Edivaldo Mota foi 
um dos exemplos que usamos durante a 
pesquisa. Ao analisar os dados, percebe-
mos que 78% dos jovens, moradores da 
Zona Sul, que estudavam no Ciep III, não 
conheciam nem a praça, muito menos a 
representatividade histórica e cultural do 
local, haja vista que a origem da cidade 
seu deu nesse local. Esse apartheid não 
pode ser naturalizado. 

Existem milhares de possibilidades 
pedagógicas caso o professor resolva 
incluir em seus planejamentos a Educa-
ção Patrimonial aliada a Alfabetização 
Urbana. É nesse ponto que o direito à 
cidade se torna um conceito não apenas 
filosófico e sociológico, mas também 
pedagógico. Conhecer a cidade de uma 
maneira ampla é possibilitar o enten-
dimento sobre aquilo que ocorre nela, 
verificando pequenos e grandes aspectos 
que vão contribuindo com a formação 
intelectual, cultural e cidadã do aluno 
através do cotidiano.

A discussão em torno do direito à 
cidade não ocorre apenas no sentido de 
ocupação de espaços ou de resolução 
de problemas vinculados à moradia, 
mobilidade urbana, transporte público, 
iluminação pública, acesso a espaços de 
lazer e cultura, educação ou saúde. Esse 
processo é bem mais amplo e envolve 
também a necessidade de participação 
através da democratização das decisões. 
A escola não é o ambiente onde são so-
lucionados os problemas urbanos da 
cidade, porém, é na escola que as crianças 
e os adolescentes podem aprender sobre 
a importância da escuta e das escolhas. 
Escola, pais e comunidade estão envolvi-
dos em diversos instrumentos coletivos 
de tomadas de decisões, a exemplo do 
conselho escolar, do conselho municipal 
de educação, da associação de moradores 
do bairro, enfim, temos aqui uma oportu-
nidade de reproduzir no ambiente escolar 
situações onde a decisões possam ser de-
mocratizadas, escutando os estudantes e 
os ensinando que a ocupação de espaços 
também pode ocorrer através da voz. 

Tudo isso possui relação com a ci-
dade e com a cultura produzida nela. É 
obvio que o preço, a valorização financei-
ra e a especulação do solo segregam as 
comunidades, porém, não podemos dei-
xar de cobrar dos nossos representantes, 
políticas públicas que democratizem a 
cidade, seus espaços e até as decisões 
que influenciam a vida de todos.

Foto: Funes/Divulgação

Obra do Prof. Delzymar Dias será lançada em janeiro



Cultura
Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de dezembro de 2021     |     A UNIÃO        11

Edição recebe hoje o produtor cultural Maycon Carvalho (acima, à esq.), 
e os cantores Gramhma MC (acima, à dir.) e Gaby Hardman (abaixo)

Música

‘Entrevista Funesc’ 
de hoje foca no rap

Hoje, o projeto ‘Entrevista Funesc’, da Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba, vai receber o 
roteirista e produtor cultural Maycon Carvalho, 
e os cantores e compositores Gaby Hardman e 
Gramhma MC, que lançaram recentemente um 
projeto autoral em conjunto. O bate-papo tem 
início às 19h, no perfil oficial no Instagram da 
Fundação (@funescpbgov), e conta com a me-
diação do jornalista Jãmarrí Nogueira. Após a 
transmissão ao vivo, o conteúdo fica salvo no 
IGTV da plataforma.

Maycon Carvalho é um jovem roteirista e 
produtor cultural natural de Sousa, no Alto Ser-
tão paraibano. Na academia, possui Licenciatu-
ra em Teatro (Universidade Federal do Ceará) e 
cursa Comunicação Social em Rádio e TV (Uni-
versidade Federal da Paraíba).

No mercado, Carvalho roteirizou os filmes 
como Um poema com Café (2015), Quando decidi 
ficar (2018), O Muro (2020) – que foi contem-
plado no Prêmio Walfredo Rodriguez de Pro-
dução Audiovisual através da Fundação Cultu-
ral de João Pessoa (Funjope) – e, neste ano, foi 
contemplado no edital Aldir Blanc Municipal, 
no qual roteirizou e dirigiu o curta-metragem 
de ficção Regresso ou alguma coisa que criamos 
sobre nós.

Todas as produções de Maycon Carvalho se 
voltam para as temáticas humanas, poéticas e 
conflitos familiares. Na produção cultural, ele 
tem trabalhado atualmente com a área da mú-
sica, estando há cinco anos na produção geral da 
programação de música do Centro Cultural Ban-
co do Nordeste (CCBN) de Sousa.

Graça, revolução, amor, missão, humanidade, 
milagre, atemporalidade: essas são as palavras 
que dão origem ao nome artístico de Gramhma 
MC. O artista, que é natural de Duas Estradas, 
no Brejo paraibano, não tem estudo formal so-
bre música, mas há mais de 20 anos compõe. O 
primeiro rap foi escrito pelo artista com apenas 
aos 8 anos de idade, inspirado pela potência do 
som dos Racionais.

Atualmente, Gramhma MC mora em Ba-
yeux, cidade onde conheceu a sua parceira de 
projetos musicais, Gaby Hardman. Juntos, ini-
ciaram uma campanha em prol da Pastoral dos 
Migrantes do Nordeste. As composições ‘Meu 
lugar é outro’ e ‘Quero andar seguro’ (esta úl-
tima, símbolo da campanha) falam sobre temas 
como a violência de gênero e a abordagem poli-
cial não violenta.

Gaby Hardman é cantora e compositora pa-
raibana, nascida em João Pessoa. Psicóloga de 
formação, Gaby também carrega em seu currícu-
lo o 2º lugar no Miss Paraíba 2021. Ainda criança 
ela deu os primeiros passos com a dança e de-
pois com a música, participando de testes para 
cantar nos ministérios da igreja. Estudou violão 
na Escola de Música Anthenor Navarro. Foi lá 
onde ela passou a compor as primeiras canções. 
Na pandemia, ela exercitou mais o trabalho au-
toral compondo canções de amor doído e sobre 
o olhar feminino sobre o amor e as relações. As 
inspirações de Gaby Hardman vêm tanto da poe-
sia quanto da filosofia.

Da Redação

Fotos: Funesc/Divulgação

EstrEias

HomEm-aranHa - sEm Volta 
para Casa (Spiderman - No Way Home. EUA. 
Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos). Peter 
Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências 
da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela 
reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida 
normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede 
ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos 
esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço não 
sai como planejado. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 14h45 - 
18h - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 13h45 - 16h45 
- 20h - 23h10 (sex. e sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, 
dub.): 20h - 23h10; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 13h 
(sáb. e dom.) - 16h - 19h15 - 22h30 (sex. e sáb.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (3D, dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 14h (exceto qua.) - 17h15 (exceto qua.) 
- 20h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE 
(3D): 14h30 (dub.) - 17h45 (leg.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (3D, leg.): 15h30 - 18h45 - 22h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 17h (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 15h30 - 18h45 - 22h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3: 15h (dub.) - 18h15 (dub.) - 21h30 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 14h30 - 17h45 - 
21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 13h45 - 16h45 
- 20h - 23h10 (sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
16h (exceto qua.) - 19h (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 15h20 (exceto qua.) - 18h10 (exceto qua.) - 21h 
(exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h50 (exceto 
qua.) - 20h45 (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
13h50 (exceto qua.) - 16h40 - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
5 (dub.): 14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, 
dub.): 14h50 - 17h40 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (3D, 
dub.): 14h50 - 17h40 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 13h50 (exceto qua.) - 16h40 - 19h30 (leg.); CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 17h50 (exceto qua.) - 20h45; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h20 (exceto qua.) - 
18h10 (exceto qua.) - 21h (exceto qua.).

pré-EstrEia
(apEnas quarta, dia 22)

matrix rEsurrECtions (The Matrix 
Resurrections. EUA. Dir: Lana Wachowski. Ação, Sci-Fi e 
Aventura. 14 anos). Em um mundo de duas realidades – a 
vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas Anderson 
(Keanu Reeves) terá que escolher seguir o coelho branco mais 
uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única 
maneira de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais 
segura e mais perigosa do que nunca. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8: 14h (dub.) - 17h15 (leg.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 14h - 17h15 - 20h30.

ContinuaÇÃo

amor sublimE amor (West Side Story. 
EUA. Dir: Steven Spielberg. Musical e Romance. 10 anos). 
Adaptado de um musical da Broadway, filme conta uma 
história de amor e rivalidade juvenil que se passa na Nova 
Iorque de 1957, no qual um casal vive um amor proibido. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.) 13h40 (exceto na qua.).

Casa GuCCi (House of Gucci. EUA. Dir: Ridley Scott. 
Drama e Biografia. 14 anos). Baseado na história de Patrizia 
Reggiani (Lady Gaga), ex-mulher de Maurizio Gucci (Adam 
Driver), membro da família fundadora da marca italiana 
Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, 
contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, 
incluindo o terapeuta. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
20h15 (exceto qua.).

Clifford - o GiGantE CÃo VEr-
mElHo (Clifford the Big Red Dog. EUA. Dir: Walt 
Becker. Infantil e Comédia. Livre). Estudante do ensino médio 
Emily Elizabeth conhece um criador de animais mágico que 
lhe dá um cachorrinho vermelho. Entretanto, ela nunca 
imaginou acordar e encontrar um cão gigante de três metros 
em seu pequeno apartamento em Nova York. Enquanto 

sua mãe está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido 
Casey vão viver uma grande aventura pelas ruas de Nova 
York com a chegada do novo membro da família. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 13h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 14h (sáb e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
14h (exceto qua.).

EnCanto (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e Jared 
Bush. Animação e Comédia. Livre). Na Colômbia, a extra-
ordinária família Madrigal vive escondida em uma região 
montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A magia da 
região abençoou todos os meninos e meninas membros da 
família com poderes mágicos, desde superforça até o dom da 
cura. Mirabel é a única que não tem um dom mágico. Mas, 
quando descobre que a magia que cerca o Encanto está em 
perigo, ela decide que pode ser a última esperança de sua 
família excepcional. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 15h45 
- 18h10 - 20h40; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15 
(exceto qua); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40 (exceto 
qua.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h40 (exceto qua.).

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Super-He-
rói, Ficção Científica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos são uma 
raça de seres imortais que viveram em segredo durante a 
antiguidade da Terra, moldando sua história e suas civiliza-
ções ancestrais. Seguindo os eventos de Vingadores: Ultimato, 
uma tragédia inesperada os força a sair das sombras para se 
reunirem contra os mais antigos inimigos da humanidade, 
Os Deviantes. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 18h30 
(exceto qua.).

missÃo rEsGatE (The Ice Road. EUA. Dir: 
Jonathan Hensleigh. Ação e Suspense. 14 anos). Depois 
que uma distante mina de diamantes desmorona na região 
norte do Canadá, um motorista de caminhão (Liam Neesom) 
faz o impossível para conseguir atravessar o gelo e resgatar 
com vida os minerados soterrados durante o acidente. Mas 
as condições climáticas pioram a cada minuto, tornando a 
missão cada vez mais difícil. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 21h45 (exceto qua.).

Em cartaz

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço

Audiovisual

Os vencedores do 16º Fest Aruanda 
foram anunciados na noite da última quin-
ta-feira (dia 15). O filme Capitu e o Capítu-
lo, de Júlio Bressane, foi consagrado como 
o Melhor Longa-Metragem, tendo tam-
bém levado o prêmio de Melhor Direção, 
Figurino e Ator Coadjuvante. Já Sideral, de 
Carlos Segundo, venceu na categoria de 
Melhor Curta e levou os troféus de Rotei-
ro, Ator e Desenho de Som. A premiação 
aconteceu na Sala 9 do Cinépolis, no Ma-
naíra Shopping, em João Pessoa.

Um dos homenageados, Othon Bas-
tos, em seu discurso, ressaltou a impor-
tância do festival. “O povo merece a arte. 
A arte está com a gente”, disse. Ele home-
nageou, ainda, recitando poemas do cor-
delista João Paraibano e também Augusto 
dos Anjos. “A palavra é do tempo o silêncio 
é para a eternidade”.

O cineasta Júlio Bressane foi convida-
do a entregou o troféu ao ator Othon Bas-
tos. “Uma coisa é ser amado, outra coisa é 
ser o amado”, falou Bressane.

A noite de encerramento guardou 
mais surpresas para o público. A exibi-
ção do documentário Ney, À Flor da Pele, 
de Felipe Nepomuceno, foi ovacionada 
com a presença do cantor Ney Mato-
grosso, que também teve sua biografia 

– escrita pelo jornalista Julio Maria – lan-
çada na mesma noite. “Para mim é meio 
estranho me ver no documentário. Mas eu 
gosto que tenha músicas inteiras. Espero 
que vocês se divirtam e vamos tocar esse 
barco”, falou Ney.

A exibição começou com o curta Aluí-
sio, o silêncio e o mar, de Luiz Carlos Vas-
concelos, que agradeceu e desejou longa 
vida ao Fest Aruanda.

O júri oficial da Mostra Competitiva 
de longas e curtas foi formado pela atriz 
e diretora de teatro, Sandra Corveloni; a 
montadora Cristina Amaral; e pelo cineas-
ta Cesar Meneguetti. Já o júri da mostra 
‘Sob o Céu Nordestino’ foi composto pelo 
diretor executivo do Cine Ceará, Wolney 
Oliveira; pela atriz Ingrid Trigueiro; e pelo 
diretor, ator e roteirista Paulo Vieira. Ro-
berto Cotta, professor e crítico; Carine 
Fiúza, diretora e fotógrafa; e o jornalista 
e crítico de cinema, André Dib, forma o 
júri da Associação Brasileira de Críticos 
de Cinema (Abraccine). O júri da Mostra 
Internacional União Europeia contou com 
o diretor executivo do Fest Aruanda, Lúcio 
Vilar; a atriz Raquel Ferreira; e o curador 
e professor João Lobo. O júri da Produção 
Universitária e Independente foi formado 
pelo produtor e curador Sérgio Silveira, o 

jornalista e produtor cultural Igor de Nó-
brega e a produtora e realizadora cultural 
e audiovisual, Ana Célia Gomes.

Data marcada
O diretor executivo do festival, Lú-

cio Vilar, abriu a solenidade de encer-
ramento e anunciou a data da próxi-
ma edição do Fest Aruanda: 8 a 14 de 
dezembro de 2022. “Foi uma semana 
intensa, garantimos o acesso on-line, de-
mocratizando o acesso aos filmes. Salve a 
adolescência do Fest Aruanda, aos seus 16 
anos”, enfatizou.

O 16º Fest Aruanda levou para o pú-
blico mais de 70 filmes, além de oficinas, 
debates e lançamentos de livros.

Filme de Júlio Bressane é o 
grande vencedor do Aruanda

Foto: Mano de Carvalho/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse a lista de vencedores 

do 16º Fest Arunda

Vencedores do festival, que levou 
ao público da Paraíba mais de 
70 filmes de forma presencial e 
também virtual



Cultura

Um concerto natalino 
marca o retorno às apresen-
tações presenciais da Orques-
tra Sinfônica da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
depois de quase dois anos, 
justamente o último do ano 
e que celebra compositores 
independentes integrantes da 
própria orquestra.

Com repertório clássico, 
popular e com seleções de 
canções de Natal, os músicos 
estarão às 11h de volta à Sala 
de Concertos Radegundis Fei-
tosa, no Campus I da UFPB, 
em João Pessoa. A apresen-
tação também poderá ser 
acompanhada virtualmente 
em transmissão ao vivo pelo 
perfil do Instagram (osufpb_
oficial). Já para comparecer 
presencialmente, o público só 
terá acesso se tiver realizado 
inscrição até o dia de ontem 
no site da instituição.

A apresentação terá iní-
cio com composições eru-
ditas do alemão do estilo 
barroco Johann Pachelbel, 
seguida por peças do ita-
liano Arcangelo Corelli. Na 
sequência, o concerto se abre 
ao popular com os arranjos 
de canções dos músicos in-

tegrantes da OSUFPB e que 
têm carreira solo profissio-
nal Tom Drummond e Daniel 
Pina. No fim, músicas natali-
nas concluem o concerto. “É 
uma gentileza muito grande 
da orquestra tocar minhas 
músicas, com os arranjos 
que eu mesmo escrevi”, con-
sidera Tom Drummond, que 
trará de seu repertório auto-
ral as canções ‘Tempestade’, 
‘Festim’, ‘Meu lugar’, ‘Conta-
gem’ e ‘Natal em pó’.

Fundada em 2013, um 
dos objetivos da OSUFPB é re-
unir todas as possibilidades 
musicais que são produzidas 
no Departamento de Música 
da instituição. “A proposta da 
orquestra é a diversidade mu-
sical. Essa mistura faz super 
bem tanto para a orquestra 
quanto para o público. Quem 
vem aqui e escuta um Co-
relli pode estar começando 
a trilhar um novo caminho 
para o gosto musical dela”, 
contextualiza o violoncelista 
cearense que estará o lado de 
Daniel Pina, e que traz as can-
ções ‘Teu, Poema em teu livro’, 
‘É o que interessa’ (de Lenine) 
e ‘Bem mais’.

A direção musical do 
concerto é de Rodrigo Eloy, 
spalla da OSUFPB. A orques-
tra está momentaneamente 

sem o seu maestro desde 
que o contrato do regente 
Marcos Arakaki chegou ao 
fim. “A orquestra teve um ano 
difícil. Nós perdemos uma de 
nossas integrantes, tivemos 
dificuldade nessa volta rela-
cionada com a questão pan-
dêmica. Mas estamos todos 
felizes de poder estar tocan-
do todos juntos novamente 
para ver se a gente levanta 
o ânimo do público e da or-
questra. Vai ser um concerto 
muito leve, muito divertido”, 
descreve Drummond, que 
lançou o álbum Andança, em 
2015, e que este ano ficou 
em terceiro lugar no Festival 
de Música da Paraíba com a 
música ‘Desgoverno’.

Além das festividades, o 
repertório de hoje será uma 
forma de realizar homena-
gem póstuma à violista da 
OSUFPB, Mariana Rodrigues, 
que morreu aos 30 anos no 
último mês de novembro. A 
musicista tinha especial afei-
ção pelas canções que serão 
apresentadas neste especial 
natalino. Na ocasião, também 
será prestado tributo à me-
mória do maestro e professor 
do Departamento de Música, 
Rafael Garcia, que em outu-
bro morreu vítima de câncer, 
no Recife (PE).

Concerto natalino da OSUFPB 
celebra o retorno aos palcos

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

12  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de dezembro de 2021

Depois de um hiato de quase dois anos, Orquestra destaca compositores independentes integrantes da própria sinfônica 

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Vivemos no meio da perplexidade no 
plural com as coisas acontecendo 
no pindoramesco país (“iê, iê, ê, ê, 

boi, ano que vem mês que foi... É a mesma 
dança, meu boi”).
       Continuar a escrever Essas coisas, a 
coluna diária em A União, é, como sempre, 
retomar a música, retomar um show, retomar 
a sorte, retomar a paixão?
        São perguntas da mesma pergunta que 
só a ilusão do tempo poderá responder, se 
assim for permitido a cada um de nós.
       

nnnnnnnnnn

       Definitivamente não creio no definitivo 
e posso duvidar até o infinito: impressão au-
mentada ao rever há pouco a letra de ‘Within 
you without you’. Cresceu com as pequenas 
e grandes lembranças dos amigos eternos, ao 
som dos Beatles, seja nos discos originais ou 
nas interpretações de Washington Espínola 
(foto) e do Molho Inglês (liderado por Abe-
lardo Jurema).
       Arrumando o quarto-ateliê, sob o 
céu de Cruz das Armas, descobri que nos 
últimos 10 anos não respondi metade dos 
cartões e cartas que recebi. Me desculpem 
Daniel Ochotorena, Paulo Conserva, Raul 

Córdula, Jomard Muniz e tantos outros. 
Edmund Lothar, em Bad Durkheim, junto 
à germânica Floresta Negra, é um dos que 
mais me “cobram”. Mas, o que fazer, quan-
do o corpo mental anda meio desligado, 
desarrumado, desorganizado, desarmo-
nizado com outros corpos?

nnnnnnnnnn

       Gostaria de conhecer Londres, como 
também Dublin. Vivo louco para ir a 
Londres. Sérgio Castro Pinto fez uma letra, 
que Cleodato Porto musicou, chamada 
‘Monstros soltos por aqui’, começando 
justamente assim: “Minha mãe, eu vou 
pra Londres, encontrar comigo lá”... Mais 
adiante: “Longe, adress Londres”... No show 
Conversas em torno do busto de Augusto, 
cantei “Minha mãe eu vou pra longe”... 
porque de repente tudo que é Londres vem 
ficando longe na minha cabeça. 
         Como, além de Londres, há Campinas, 
São Paulo, Brasília, o Aterro do Flamengo, 
prefiro sintetizar todas as cidades, com suas 
diversas temperaturas, como longe. Até 
Campina Grande, que é “logo ali”, também 
é longe. Cometi umas andanças pela cidade 
e fiquei pensando muito nos amigos que 

estão por aqui, na Europa ou em Brasília 
(com saudades de Vladimir “velho de guer-
ra” Carvalho).
        Vi como é terrível o negócio dos 
caras-pintadas tabajaras sujarem com spray 
as paredes do Lyceu. Respeitem primei-
ro esse prédio e a sua história, também 
a arquitetura da cidade, para que façam 
exigências corretas sobre o ensino. 
       É o recomeço, os amigos, a distante 
Londres, a voz de Gonzaguinha cantando 
‘Começaria tudo outra vez’. Eu também.

Eu também começaria tudo outra vez
As dúvidas que ainda permanecem em 

torno da participação de Geraldo Vandré 
nos episódios antecedentes e posteriores ao 

AI-5 (dezembro de 1968) são mais por conta 
dos próprios artigos, entrevistas e atos do 
compositor de ‘Disparada’ – nos últimos 

20 anos,  aproximadamente – do que pelo 
dito por terceiros. Como também por seus 

periódicos silêncios. Sobre muita coisa Vandré 
não é bem claro, como sua participação na 

MPB nos tempos do tropicalismo.
No livro Tropicália - Uma revolução musical, 

o jornalista Carlos Calado conta o episódio 
em que, numa mesa do bar Patachou, em 
São Paulo, Vandré agrediu Gal e Caetano, 

quando a cantora lhe mostrou um trecho de 
‘Baby’. Vandré nem esperou que Gal cantasse 
a segunda parte da canção. Interrompeu-a de 
modo agressivo, dando um murro na mesa e 
gritando: “Isto é uma merda!”. Furioso, com 
o dedo em riste, Caetano retrucou: “Respeite ao 

menos Gal, seu filho da puta! Saia imediatamente 
e nunca mais fale comigo!”.

A mágoa de Caetano demorou a passar. 
Os dois só voltaram a se falar anos depois, 

quando Vandré o procurou para se desculpar, 
quando ambos estavam vivendo no exílio. 

Fato é que hoje o silêncio, quando quebrado 
por um discurso conexo, faz com que as coisas 

sobrem pra Vandré.

Caetano contra Vandré
Foto: Divulgação

Artistas do curso da UFPB realizam mostra de videodança
A Mostra Múltiplas é 

um diálogo com a dança e 
o audiovisual no universo 
da videodança e videoper-
formance. Os trabalhos de 
concluintes da licenciatura 
em Dança da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
serão apresentados hoje, a 
partir das 18h30, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa. 

A mostra é o resultado da 
disciplina de Projeto Coreo-
gráfico 2021, orientada por 
Valéria Vicente, Elthon Fer-
nandes e Guilherme Schulze, 
reunindo 10 trabalhos pro-
duzidos em três programas. 

Os trabalhos foram agrupa-
dos de modo a permitir dis-
cussões temáticas sobre os 
elementos poéticos e temá-
ticos desenvolvidos. Assim, 
a partir das convergências 
temáticas pode-se evidenciar 
as divergências entre as ex-
periências de dança e de vida 
das realizadoras. Este ano, o 
projeto coreográfico conta 
com a experiência em video-
dança da Cia. Etc., que, desde 
Recife, atua nacionalmente 
há cerca de 21 anos.

Os ingressos gratuitos e 
limitados podem ser adquiri-
dos no Auditório 1, do espaço 
Cultural a partir das 17h30. 

O Projeto contou com apoio 
do Centro de Comunicação e 
Artes e do Departamento de 
Artes Cênicas da UFPB. 

As 10 criações abordam 
múltiplas poéticas em sinto-
nia com elementos da nature-
za, refletindo trajetórias em 
confluências e divergências 
enquanto experiência de vida 
e arte. Temas como a femini-
lidade, natureza, ciclo da vida 
e sexualidade são explorados 
nas obras.

‘Orivayá’, de Lua Camboatá, 
é uma das 10 produções da 
Mostra Múltiplas que serão 

exibidas em João Pessoa

Foto: Reprodução

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Repertório da OSUFPB 
terá clássico, popular e 
seleções de canções de 

Natal, além de peças 
de autoria dos músicos 
Daniel Pina (ao lado, à 
esq.) e Tom Drummond 

(ao lado, à dir.) 

Fotos: Divulgação
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CPI pede mais 90 dias
Eliza pede prorrogação de Comissão Parlamentar da Banda Larga na 
Câmara de João Pessoa. Relator da CPI, Odon Bezerrra (Cidadania) disse 
que faltam documentos e, por isso, precisa de mais 90 dias. Página 14
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Ex-reitora da UFPB substituirá Fábio Rocha, que pediu demissão do cargo em carta aberta ao prefeito Cícero Lucena

A professora doutora 
Margareth Diniz é a nova se-
cretária de Saúde de João Pes-
soa. O anúncio foi feito ontem, 
pelo prefeito Cícero Lucena, 
após o ex-secretário, o médico 
patologista Fábio Rocha, pe-
dir demissão do cargo através 
de uma carta-aberta. 

Na carta que oficializou 
sua saída, o médico expôs 
todo o trabalho realizado 
pela secretaria durante a sua 
gestão. O médico expressou, 
ainda, as dificuldade de assu-
mir a secretaria durante o pe-
ríodo de pandemia, e aponta 
resultados positivos em toda 
a saúde do município. 

“O começo da gestão 
não foi fácil. A herança rece-
bida, completa em entraves 
alinhados a um contexto de 
desorganização, e o delicado 
momento de um ápice da pan-
demia do Covid-19 exigiam 
imediatas providências que 
fizessem frente à turbulência 
vivenciada em todos os qua-
drantes da gestão. O contexto 
da pandemia de Covid-19 exi-
giu foco e prioridades quase 
absolutas. Dotar a rede de 
atendimento ambulatorial e 
hospitalar das condições de 
enfrentamento à crescente 
multiplicação de casos do 
Covid-19 foi a imediata di-
retriz. Nesse rumo, além de 
uma série de providências, a 

ampliação dos leitos da rede 
hospitalar deu margem ao 
cumprimento da urgência”, 
disse. 

Por fim, ele realizou 
agradecimentos e se despe-
diu da pasta. “Agradeço ao 
prefeito Cícero Lucena e ao 
vice-prefeito Léo Bezerra a 
confiança em mim deposi-
tada, ao convívio quase coti-
diano e ao aprendizado que 
também me proporciona-
ram. Ao conjunto de gesto-
res, com quem compartilhei 
decisões, encaminhamentos 
e responsabilidades, a mi-
nha gratidão. Saio da gestão 
levando comigo a certeza de 
que muito, ainda, tem que ser 
feito, um imensurável legado 
de ensinamentos e a forte 
convicção de ter dedicado, 
enquanto secretário da Saú-
de do Município, o meu me-
lhor ao Projeto de Cuidar das 
Pessoas”. 

Em entrevista às TVs 
Cabo Branco e Paraíba, na 
manhã de ontem, Cícero Lu-
cena agradeceu o empenho e 
dedicação do ex-secretário. O 
prefeito pontuou que apesar 
da falta de experiência em 
gestão pública, o médico de-
sempenhou o seu papel com 
compromisso. 

Nova gestão
A nova gestora da Saúde 

na capital estava, desde o iní-
cio do ano, na Secretaria da 
Ciência e Tecnologia. Nascida 

Margareth Diniz vai assumir a 
Secretaria da Saúde da capital

em Sousa (PB), Margareth Di-
niz é graduada em Medicina 
e Farmácia, especialista em 
Toxicologia Animal, mestre e 
doutora em Produtos Natu-
rais e Sintéticos Bioativos e 
pós-doutora pelo Programa 
de Pós-Graduação em Biotec-
nologia (Renorbio). 

Em sua carreira como 
gestora, foi reitora da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) no período de 2012-
2020, diretora do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), pre-

sidente do Conselho Delibera-
tivo do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW), 
onde também exerceu a Dire-
toria Técnica, e foi membro do 
Conselho Administrativo da 
Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (EBSERH). É 
embaixadora do Parlamento 
de Inovação, para o desen-
volvimento institucional de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção da República do Paraguai-
MercoSul.

É pesquisadora perma-

nente do Programa em Pro-
dutos Naturais e Sintéticos 
Bioativos e do CNPq, e é de-
tentora da Medalha do Mérito 
Farmacêutico concedida pelo 
Conselho Federal de Farmá-
cia. Integra grupos de pesqui-
sa de Farmacologia de Pro-
dutos Naturais e Sintéticos 
da UFPB (Pesquisadora); GE-
FAO: Grupo de Estudos em Fi-
toterapia Aplicada a Odonto-
logia – UFPB (Pesquisadora); 
Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia de Fármacos e 

Medicamentos (INCT-INO-
FAR) – UFRJ (Pesquisadora); 
Investigação dos efeitos geno-
tóxicos, citotóxicos, citopro-
tetores de produtos naturais 
e sintéticos frente a células 
procarióticas e eucarióticas 
– UFPB (líder); Núcleo de As-
sistência Farmacêutica – Far-
macoterapia e Biofarmácia – 
UFPB (Pesquisadora); Plantas 
Medicinais e Tóxicas – UFPB 
(líder); e Produtos Naturais 
e Sintéticos Bioativos – UFPB 
(Pesquisadora).

Margareth Diniz, nova gestora da Saúde na Capital estava, desde o início do ano, na Secretaria da Ciência e Tecnologia da prefeitura de João Pessoa

Foto: Facebook

MPPB cobra aulas presenciais em quatro municípios

Procurador da República recebe cidadania em Itatuba

A Promotoria de Justi-
ça de Ingá ajuizou ação civil 
pública de obrigação de fazer 
contra os municípios de Ingá, 
Itatuba, Riachão do Bacamar-
te e Serra Redonda para que 
sejam adotadas as medidas 
necessárias ao retorno das 
atividades presenciais das 
escolas das redes municipais 
de ensino.

A ação foi ajuizada pela 
promotora de Justiça Cláu-
dia Cabral Cavalcante, para 
garantir a retomada da ativi-
dade educacional de forma 
equânime ao alunado, me-
diante o retorno facultativo, 
gradual e monitorado das 
redes públicas municipais, 
através da observância de 
plano de ação que contemple 
a indicação clara de critérios 
sanitários e epidemiológicos 

para definição das etapas da 
retomada das atividades, an-
corados em estudos técnicos 
elaborados pelas autoridades 
sanitárias, com base em da-
dos oficiais.

Além de orientações de 
órgãos técnicos (como Unicef 
e Sociedade Brasileira de Pe-
diatria, por exemplo) sobre 
a importância da reabertura 
das escolas, a promotora de 
Justiça destacou os prejuízos 
provocados pelo fechamento 
das unidades de ensino nos 
quatro municípios desde o 
início da pandemia, citando 
entre eles, o abandono es-
colar, problemas de ordem 
emocional que atinge os alu-
nos (ansiedade, dificuldades 
de socialização, depressão), 
atrasos na aprendizagem e 
aumento de vulnerabilidade 

social de crianças e adoles-
centes que têm na escola um 
espaço de proteção contra 
diversas formas de violência.

Segundo Cláudia Cabral, 
as evidências científicas colhi-
das por órgãos reconhecidos 
nacional e internacionalmen-
te demonstram que as escolas 
não são os principais focos 
de transmissão do novo co-
ronavírus, sobretudo quan-
do há protocolos e planos de 

contingenciamento para a 
situação de contaminação e 
quando se tem constatado 
o funcionamento de outras 
atividades, como academias, 
igrejas e templos religiosos, 
salões de beleza, restauran-
tes, comércio, entre outros. 
“Deve-se lembrar, a educação 
é direito fundamental intima-
mente ligado aos objetivos 
constitucionais para o desen-
volvimento digno da socie-
dade brasileira. O que não se 
pode admitir é o fechamento 
absoluto, amplo, universal e 
irrestrito das atividades es-
colares que não leva em consi-
deração situações individuais 
bem como as condições das 
escolas que, há muito, deve-
riam estar aptas ao retorno, 
segundo os protocolos de se-
gurança traçados”, disse.

O procurador da Repú-
blica e membro do Ministério 
Público Federal, José Godoy, 
e o coordenador do Movi-
mento dos Atingidos por 
Barragens (MAB) no estado, 
Osvaldo Bernardo da Silva, 
receberam, ontem, o título 
de cidadania de Itatuba (PB), 
em decorrência de atuação 
na defesa dos direitos dos 
atingidos pela construção da 
Barragem de Acauã. 

De acordo com o presi-
dente da Câmara Municipal 

de Itatuba, o vereador Aécio 
Cavalcante, em entrevista a 
uma rádio do município de 
Esperança, os dois home-
nageados tem um papel im-
portante de apoio às famílias 
atingidas pela barragem. “Os-
valdo Bernardo vem fazendo 
um trabalho desde o início de 
forma exemplar, no sentido 
de dar cobertura a essa popu-
lação, inclusive com alguns 
projetos de ações sociais. [...] 
O procurador da República 
José Godoy que foi de for-

ma muito precisa um pro-
curador que lutou para que 
fosse construída as escolas e 
postos de saúde dessa duas 
comunidades”, comentou. 

Segundo José Godoy, o 
sentimento é de gratidão e 
de reconhecimento do seu 
trabalho junto às comunida-
des. “É uma felicidade mui-
to grande em receber uma 
honraria tão importante. 
E, acima de tudo, vem um 
sentimento de aprovação do 
trabalho que se faz. Em uma 

procuradoria tão complexa 
como a de direitos humanos 
e do cidadão”. 

Godoy comentou ainda 
que esse é um dos casos mais 
emblemáticos que ele acom-
panha, desde 2014. De acordo 
com o procurador, a home-
nagem vem em um bom mo-
mento, principalmente quan-
do os direitos humanos estão 
sendo menos valorizados. “É 
isso que faz com que a gente 
se mantenha em pé. Em um 
momento tão duro, onde os 

direitos humanos estão sendo 
tão violados. É isso que  nos 
faz seguir em frente”, disse. 

Já o coordenador do 
MAB no Estado, Osvaldo 
Bernardo da Silva, ressaltou 
que o trabalho que levou ao 
título recebido ontem foi 
realizado por muitas mãos. 
“Esse título é fruto não da 
pessoa Osvaldo Bernardo, 
mas resultado de várias mãos 
da classe trabalhadora que 
teve a compreensão de for-
ma organizada mobilizada 

e consciente. A gente está 
nessa peleja durante quase 
20 anos e já conseguimos vá-
rios direitos para as famílias 
atingidas”. 

Em 2002, cerca de 900 
famílias foram atingidas di-
retamente pela construção 
da barragem Argemiro de 
Figueiredo (Barragem de 
Acauã) na Paraíba e, desde 
então, há uma mobilização 
para que elas tenham seus 
direitos garantidos, como 
moradia, saúde e renda. 

Prefeituras de Ingá, 
Itatuba, Riachão do 
Bacamarte e Serra 
Redonda devem 

providenciar retorno
Ministério Público alega que escolas não são os principais focos de transmissão da Covid

Foto: Fotospublicas.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 
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Relator da Comissão, vereador Odon Bezerra, disse que faltam documentos e, por isso, são necessários mais 90 dias

O relator da CPI da Ban-
da larga da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP), 
vereador Odon Bezerra (Ci-
dadania) disse, ontem, que 
ainda aguarda documentos 
que são necessários para ela-
boração do seu relatório final 
e que, por esse motivo, pe-
diu à presidente do colegiado 
para, junto à Mesa da Casa, 
providenciar uma prorroga-
ção dos trabalhos.

“Além do Orçamento 
2022 e de várias matérias 
importantes que estão na 
pauta desse final de ano, há 
documentos que ainda não 
nos chegaram, impossibili-
tando assim, como chegamos 
a prometer, apresentar o re-
latório no próximo dia 20”, 
explicou Odon Bezerra, ao 
salientar que, além de docu-
mentação, também tem ou-
tros encaminhamentos que 
precisam ser dados e que a 

pauta normal da Câmara não 
tem colaborado. 

Entre esses encaminha-
mentos, ele lembrou que dias 
antes da entrega do relatório, 
pretende receber contribui-
ções de consumidores que 
possam ser confrontadas com 
depoimentos de representan-
tes de empresas prestadoras 
de serviço, a fim de preparar 
um relatório que espelhe a 
realidade no que se refere aos 
dois lados da moeda. “Caso a 
prestação do serviço não es-
teja a contento, encaminhare-
mos as queixas ao Ministério 
Público e também à Procu-
radoria Geral do Município 
para adotar as providências”, 
antecipou, ao observar que 
outro aspecto tratado no re-
latório será a adequação dos 
contratos estabelecidos entre 
as empresas e os consumido-
res. “De posse de tudo isso, 
vamos analisar se as cláusulas 
são aceitáveis e se não preju-
dicam demasiadamente os 
clientes”, completou.

Eliza Virgínia pede prorrogação 
de CPI da Banda Larga na CMJP

A Comissão Parlamentar  
de Inquérito foi 

instalada em outubro e 
é de autoria da própria 
vereadora Eliza Virgínia

Segundo o vereador Odon Bezerra, ainda há outros encaminhamentos a serem tomados antes da entrega do relatório, como a coleta de depoimentos de consumidores

Foto: CMJP

Presidente da Câmara concorda com prorrogação

Já recebendo aprovação 
do presidente da CMJP, verea-
dor Dinho (Avante), a verea-
dora Eliza Virgínia (Progres-
sistas) anunciou o pedido de 
prorrogação dos trabalhos da 
CPI da Banda Larga durante 
a sessão ordinária de ontem, 
justificando na ocasião, a ne-
cessidade da dilatação por um 
prazo de pelo menos 90 dias.

Ela começou justifican-
do que a comissão recebeu 
relatórios da concessionária 
de energia elétrica na Paraí-
ba, a Energisa, e da Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) há poucos dias 
e que, além destes, precisaria 
de mais tempo para analisar 

esses e outros documentos 
que ainda serão encaminha-
dos ao relator. 

“Estamos solicitando 
prorrogação da CPI também 
porque, como só temos a se-
mana que vem antes do reces-
so parlamentar, não teremos 
como terminar o relatório”, 
explicou a vereadora, ao sa-
lientar que, além do comunica-
do em plenário para todos os 

vereadores, também já estava 
providenciando a formaliza-
ção do pedido junto à Mesa 
da Casa. 

Assim que ouviu as 
explicações da vereadora, 
o presidente da CMJP não 
somente deu sinais de que 
acataria, como também para-
benizou a iniciativa da comis-
são em rever suas condições 
de conclusão dos trabalhos. 
“Por prudência, essa prorro-
gação será oportuna para a 
gente decidir e terminar esse 
relatório da melhor forma”, 
antecipou Dinho.

A CPI foi instalada em ou-
tubro e é de autoria da própria 
vereadora Eliza Virgínia que, 
em seu requerimento, apon-
tava para a possibilidade de 
muitas empresas não estarem 

cumprindo com os contratos e 
com a qualidade dos serviços 
prestados aos consumidores. 
O objetivo da comissão é bus-
car respostas e responsabili-
zar as empresas que estejam 
agindo de forma criminosa na 
prestação de serviços.

Além dos trabalhos re-
lacionados a oitivas, a CPI da 
Banda Larga da CMJP também 
está promovendo uma força 
tarefa no sentido de resolver 
ou amenizar os problemas de 
distribuição de cabeamentos 
nos postes da cidade. A ação 
está reunindo a Secretaria de 
Infraestrutura de João Pessoa, 
Energisa e empresas de inter-
net. A primeira área escolhida 
para rever o estado da fiação 
foi o Centro Histórico de João 
Pessoa. Dinho deu sinais de que acataria, como também parabenizou a iniciativa

Foto: Reprodução

CMJP aprova Marco Legal do 
Livre Comércio Sobre Rodas

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) aprovou, 
ontem, o Projeto de Lei (PL) 
que cria o Marco Legal do Li-
vre Comércio Sobre Rodas 
na capital paraibana. Ao todo 
foram aprovados 14 Projetos 
de Lei Ordinária (PLO), sete 
Projetos de Decreto Legisla-
tivo (PDL) e um Projeto de 
Resolução (PR). Ainda foram 
mantidos 12 Vetos do Execu-
tivo Municipal e outros dois 
foram derrubados. 

O PLO 1483/2019, do 
vereador Carlão (Patriota), 
cria o Marco Legal do Livre 
Comércio Sobre Rodas no mu-
nicípio de João Pessoa, com re-
gulamentação sobre os  ‘food 
trucks’ (trucks, reboques ou 
semirreboques e bikes), que 
comercializem alimentos nas 
ruas da capital paraibana. De 
acordo com o documento, não 
haverá tempo máximo de per-
manência desses veículos no 
local de exercício de suas ati-
vidades desde que estejam em 
funcionamento e fica “termi-
nantemente” proibida a dispo-

nibilização de mesas, cadeiras 
e bancos para o atendimento 
aos clientes nas vias públicas, 
estacionamentos públicos e 
calçadas.  

Entre os outros PLOs 
aprovados foram destaque os 
seguintes: o PLO 223/2021, 
Marcos Henriques (PT), de-
terminado que os hospitais e 
demais unidades de saúde, pú-
blicas e privadas, que exigem 
trabalho em regime de plan-
tão, deverão assegurar condi-
ções adequadas para descanso 
dos profissionais da área de 
enfermagem, com salubri-
dade, conforto e segurança, 
devendo atender normas de 
saúde trabalhista e de vigilân-
cia sanitária; o PLO 597/2021, 
de Odon Bezerra (Cidadania), 
instituindo a obrigatoriedade 
da execução do Hino Oficial de 
João Pessoa em todas as sole-
nidades, festas cívicas, cultu-
rais e esportivas ocorridas no 
município; o PLO 642/2021, 
de Junio Leandro (PDT), que 
inclui no rol de prioritários 
para atendimento dos restau-

rantes populares da cidade os 
servidores públicos munici-
pais em horário intrajornada 
durante o exercício de suas 
funções.

Vetos derrubados 
Dois Vetos do Executivo 

Municipal foram derrubados. 
O Veto 61/2021, habilita a pro-
mulgação o PLO 149/2021, 
de Milanez Neto (PV), deter-
minando que os hospitais e 
maternidades privadas de 
João Pessoa ficam obrigados 
a realizar o teste do reflexo 
vermelho (teste do olhinho) 
em todo bebê nascido em 
suas dependências, devendo 
ser realizado antes da alta 
hospitalar. Já o Veto 69/2021 
permite a promulgação do 
PLO 451/2021, de Marmuthe 
Cavalcanti (PSL), que institui 
a Política Municipal de Pre-
venção ao Abandono e Evasão 
Escolar e define princípios e 
diretrizes para a formulação 
e implementação de políticas 
públicas pela cidade de João 
Pessoa. 

Vereadores apreciam vetos 
e definem as datas da LOA

A Câmara Municipal de 
João Pessoa apreciou, ontem, 
vetos do prefeito Cícero Lu-
cena (Progressista) e votou 
vários projetos de lei e defi-
niu o calendário da reta final 
para a votação da Lei Orça-
mentária Anual. Pelo que foi 
decidido, quarta-feira, dia 
22, será o prazo limite para 
apresentação de emendas e, 
no dia seguinte, quinta-feira, 
23, a votação da peça, que 
gira em torno de R$ 3 bilhões.  

“Vamos limpar a pauta, 
apresentar emendas a LOA, 
tanto as impositivas como 
as propositivas, tudo isso até 
quarta-feira, para que pos-
samos, antes do natal, votar 
em plenário o orçamento do 
próximo ano da nossa capi-
tal, confirmou o presidente 
da Câmara, o vereador Dinho 
Dowsley (Avante).

O parlamentar confir-
mou também estar ultiman-
do todos os detalhes com o 
relator da LOA, o vereador 
Carlão Pelo Bem (Patriotas), 
para que tudo transcorra 

conforme o planejado e não 
atrase a votação da peça, 
como ocorreu nos últimos 
anos na Casa Napoleão Lau-
reano.  

Projetos acatados
Ontem, várias proposi-

turas foram acatadas pela 
Casa Napoleão Laureano. En-
tre elas uma do vereador Ze-
zinho Botafogo (Cidadania), 
que cria o Programa Munici-
pal de Aquisição de alimen-
tos da Agricultura Familiar, 
no âmbito do Município de 
João Pessoa, na modalidade 
compra e doação simultânea. 

 Outros projetos interes-
santes apresentados foram 

dos vereadores Emano San-
tos (PV), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de serviços 
públicos municipais dispo-
nibilizarem interpretes de 
Libras para o atendimento à 
população; e Marcílio do HBE 
(Patriota), que cria a política 
pública de saúde escolar para 
a realização anual de consul-
tas clínicas oftalmológicas, 
fonoaudiológicas, ortodônti-
cas e otorrinolaringológicas, 
com exames complementa-
res quando indicados pelos 
respectivos especialistas, 
para os alunos das escolas 
da rede pública municipal.

 Já a vereadora Eliza Vir-
gínia (Progressista) propôs a 
criação nas escolas munici-
pais de Ensino Fundamental 
e Médio de João Pessoa, o 
programa de defesa pessoal 
para mulheres visando do-
tar a elas um aprendizado 
mínimo contra agressões e 
riscos à sua integridade físi-
ca, através de ensino de luta 
corporal voltada para defesa 
pessoal.

Quarta-feira, 22, 
será o prazo para 
apresentação de 

emendas e, no dia 
seguinte, a votação

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com



Brasil

Primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, enquanto eventual segundo turno ocorrerá no dia 30 de outubro
Em sessão administrati-

va realizada ontem, o plenário 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) aprovou, por unanimi-
dade, o calendário eleitoral 
das eleições de2022. No dia 2 
de outubro do próximo ano, 
os brasileiros vão às urnas 
para escolher presidente da 
República, governadores, se-
nadores e deputados federais, 
estaduais e distritais. Eventual 
segundo turno para presidente 
e governador poderá ocorrer 
no dia 30 de outubro. As datas 
correspondem ao primeiro e 
último domingo do mês, con-
forme prevê a Constituição 
Federal. De 26 de agosto a 29 
de setembro, será permitida 
a veiculação de propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e na 
televisão relativa ao primeiro 
turno. Os eleitos serão diplo-
mados até o dia 19 de dezem-
bro de 2022.

O relator, ministro Edson 
Fachin, afirmou que o objetivo 
da resolução é a transparência 
de todas as fases do processo 
eleitoral e lembrou que o ca-
lendário já começa este ano, 
uma vez que nesta sexta-feira 
(17) vence o prazo estipulado 
para que os Tribunais Eleito-
rais anunciem os juízes auxi-
liares responsáveis pelas re-
presentações, reclamações e 
pedidos de direito de resposta 
(Lei 9.504/1997, art. 96, § 3º) 
durante a campanha.

A partir de 1º de janeiro, 
fica proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou 

benefícios por parte da Ad-
ministração Pública, exceto 
em casos como calamidade 
pública, estado de emergência 
e execução orçamentária do 
exercício anterior.

O presidente do TSE, mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
agradeceu ao ministro Edson 
Fachin e aos servidores do ga-
binete responsáveis pelo “pri-
moroso e exaustivo trabalho 
que desenvolveu ao longo dos 
meses para que pudéssemos 
completar este ano, véspera 
de ano eleitoral, com todas 
as resoluções devidamente 
elaboradas e aprovadas para 
que possamos ter um quadro 
jurídico totalmente estável e 
seguro para a eleições demo-
cráticas de 2022”.

Candidaturas
O plenário do Tribunal 

Superior Eleitoral aprovou, na 
sessão administrativa de on-
tem, resolução que autoriza, 
em casos de candidaturas co-
letivas, a menção do grupo na 
composição do nome da can-
didata ou candidato nas urnas 
eletrônicas. O modelo em que 
cadeira parlamentar é assu-
mida por um grupo em vez de 
uma só pessoa foi inaugurado 
em 2016 e vem ganhando es-
paço desde então.

A resolução não regula-
menta a prática, que envolve 
um acordo entre os integran-
tes do mandado coletivo. Fa-
chin lembrou que o registro 
permanece de caráter indivi-

Calendário eleitoral de 2022 é
aprovado pelo plenário do TSE 
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TSE aprovou também resolução que autoriza, em casos de candidaturas coletivas, a menção do grupo na composição do nome da candidata ou candidato nas urnas eletrônicas

Foto: Agência Brasil

dual, não existindo na legisla-
ção o conceito de candidatura 
coletiva. Na mesma linha, o 
ministro Carlos Horbach pon-
derou que, do ponto de vista 
jurídico, ‘as candidaturas cole-
tivas não existem, mas podem 
ser promovidas coletivamente 

e como tal anunciadas para o 
eleitorado’.

No modelo em questão, 
é necessária a escolha de um 
cabeça de chapa, que, se elei-
to, é quem pode votar em pro-
jetos, falar em plenário e ser 
remunerado pelo cargo. Como 

mostrou o Estadão em abril, a 
Frente Nacional de Mandatas e 
Mandatos Coletivos busca se-
gurança jurídica para a divisão 
de uma cadeira legislativa em 
três ou mais pessoas.

Os mandatos coletivos 
eleitos em 2020, por exemplo, 

estão distribuídos em nove 
partidos diferentes (PSOL, PT, 
PCdoB, PV, PSB, Rede, PDT, Ci-
dadania e Avante). Estão em 
24 cidades de dez estados, sete 
em capitais. Mais de 70% deles 
estão distribuídos entre PSOL, 
PT e PCdoB.

Acordo com o governo 

Após críticas de Paulo Guedes, FMI  
vai fechar escritório em Brasília

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) vai fechar 
o escritório de representação 
no Brasil, sediado em Brasília, 
após um acordo com o gover-
no Bolsonaro. O fechamento 
foi confirmado pelo órgão in-
ternacional em nota enviada 
em resposta a um pedido do 
jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo o FMI, o es-
critório vai encerrar as suas 
atividades em 30 de junho de 
2022, quando vence o prazo 
da atual representação no 
país, definido em acordo pré-
vio com o Brasil. O escritório 

de representação funciona 
como uma espécie de embai-
xada do FMI no país.

“Esperamos que a alta 
qualidade do envolvimento 
do corpo técnico do Fundo 
com as autoridades brasileiras 
continue, à medida que traba-
lhamos de perto para apoiar 
o Brasil no fortalecimento de 
sua política econômica e de 
suas configurações institucio-
nais”, afirmou o FMI em nota.

A decisão de fechar o es-
critório do FMI no país confir-
ma a declaração do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
de que o governo pediu ao 
órgão internacional para dis-
pensar a sua missão no país. 

“Estamos dispensando a mis-
são do FMI [...] Dissemos para 
eles fazerem previsão em ou-
tro lugar”, declarou Guedes 
durante encontro com em-
presários na Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo na quarta-feira.

Na ocasião, Guedes 
também fez críticas diretas 
ao ex-presidente do Banco 
Central, o economista Ilan 
Goldfajn, nomeado pelo FMI 
para o cargo de diretor do 
Hemisfério Ocidental a par-
tir do ano que vem, uma das 
posições mais importantes 
do órgão. “Ele (Ilan) é um 
amigo, mas em época de po-
lítica todo mundo critica, e o 

Ilan também tem o direito de 
criticar. Mas já que tem um 
brasileiro que critica o Brasil 
indo para o FMI, ele não pre-
cisa mais ficar aqui”, afirmou 
Guedes.

O ministro disse ainda 
que o FMI já fez o que tinha 
que fazer no Brasil e que já 
poderia ter ido embora. E 
emendou que “só não foi 
embora porque talvez gos-
tem do futebol, da feijoada e 
de bom papo”.

Ele lembrou das previ-
sões do fundo de retração 
próxima a 10% do Produto 
Interno Bruto no ano passa-
do, o primeiro da pandemia. 
No fim, a queda foi de 3,9%.

Filipe Serrano
Agência Estado

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
mantém liderança na cor-
rida presidencial e tem 
48% das intenções de 
voto no primeiro turno na 
eleição de 2022, de acordo 
com nova pesquisa Data-
folha divulgada ontem. O 
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) tem 22%, Sérgio 
Moro (Podemos), 9%, 
Ciro Gomes (PDT), 7%, e 
João Doria (PSDB), 4%. 
Segundo o levantamen-
to, a vantagem do petista 
seria suficiente para uma 
vitória no primeiro tuno. 
A entrada do ex-juiz na 
eleição embolou a disputa 
pela chamada terceira via. 
Brancos e nulos somam 
8%. Outros 2% disseram 
não saber em quem votar.

A pesquisa foi reali-
zada entre segunda-fei-
ra (13) e ontem, e ouviu 
3.666 pessoas com mais 
de 16 anos, presencial-
mente, em 191 cidades do 
País. A margem de erro do 
levantamento é de dois 
pontos para mais ou me-
nos. O instituto fez um 
levantamento com outro 
cenário, com mais candi-
datos. Mas não há diferen-
ça no pelotão da frente. 

Em uma disputa com 
mais nomes, Lula tem 
47%, Bolsonaro, 21%, 
Moro, 9%, Ciro, 7% e Do-
ria, 3%. Neste cenário, a 

senadora Simone Tebet 
(MDB) aparece com 1%, 
mesmo número do presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD). O ex-mi-
nistro Aldo Rebelo (sem 
partido), o senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania) 
e o cientista político Luiz 
Felipe d’Avila (Novo) não 
pontuaram.

CNT/MDA
Em outra pesquisa di-

vulgada ontem pela Con-
federação Nacional dos 
Transportes, Lula mantém 
a ampla vantagem em re-
lação a Bolsonaro (PL), 
com respectivamente 43% 
e 26% das intenções de 
voto, mas aponta cresci-
mento do terceiro coloca-
do, o ex-juiz Sérgio Moro, 
que aparece com 9%.

Apesar de seguir 
em empate técnico com 
Ciro Gomes, que tem 5%, 
Moro começa a “desco-
lar” do pedetista. Reali-
zada em parceria entre 
a CNT e o Instituto MDA, 
a pesquisa ouviu 2.002 
pessoas entre os dias 9 e 
11 de dezembro. A mar-
gem de erro é de 2 pon-
tos percentuais, e o nível 
de confiança, de 95%.

João Doria (PSDB) 
aparece em quinto lugar, 
com 2%. Os demais pré-
candidatos, incluindo 
Rodrigo Pacheco (PSD) e 
Luiz Felipe d’Avila (Novo) 
não alcançaram 1%.

Pesquisa indica vitória 
de Lula em 1o turno
Agência Estado

Daniel Weterman
Agência Estado

Congresso Nacional promulga últimas 
alterações na PEC dos Precatórios

O Congresso Nacional 
promulgou as alterações na 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) dos Precatórios 
ontem, encerrando a trami-
tação da proposta que durou 
quatro meses e abre um espa-
ço fiscal de R$ 106,1 bilhões 
no teto de gastos públicos em 
2022, ano das eleições.

Agora, os parlamentares 
se articulam para incorporar 

o efeito da PEC no Orçamento, 
que deve ser votado na próxima 
semana. O Auxílio Brasil, por 
exemplo, poderá ser pago com 
o valor de R$ 400 sem fonte 
de financiamento, driblando a 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). As emendas parlamen-
tares também serão turbina-
das. Além disso, há necessidade 
de revisão nas despesas obriga-
tórias, como aposentadorias e 
benefícios assistenciais.

“Os parlamentares po-
dem se orgulhar dessa Emenda 

Constitucional que hoje é pro-
mulgada. O Congresso Nacional 
soube reagir com eficiência e 
rapidez a um problema institu-
cional tornando a Constituição 
realista do ponto de vista orça-
mentário e solidária do ponto 
de vista assistencial”, disse o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), durante a promul-
gação.

Duas medidas são deci-
sivas para a abertura da folga 
fiscal: a mudança no cálculo 
do teto de gastos públicos, que 

abre um espaço de R$ 62,2 bi-
lhões, promulgada na semana 
passada, e o limite no paga-
mento dos precatórios, dívidas 
reconhecidas pela Justiça, uma 
folga de R$ 43,8 bilhões no ano 
que vem, promulgada ontem

“A parte que hoje promul-
gamos abre ainda mais espaço 
fiscal para a implementação 
dos programas sociais que ga-
rantirão uma renda para as fa-
mílias mais pobres.”, afirmou o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG).
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Na origem do aumento acentuado de infecções está, segundo as autoridades, a combinação entre as variantes Delta e Ômicron

Reino Unido tem onda de 
Covid-19 sem precedentes
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Agência Brasil/RTP 

O primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, e o 
professor Chris Whitty, res-
ponsável pela saúde pública 
do Reino Unido, apelaram, 
nas últimas horas, à popula-
ção para que evite a excessiva 
socialização antes do Natal. 
O país enfrenta nova onda de 
casos sem precedentes, na 
última quarta-feira registrou 
78,61 mil infecções, o maior 
número diário desde o início 
da pandemia. A França já reto-
mou restrições para viajantes 
do Reino Unido.

O número de casos con-
firmados de infecção pelo 
SARS-CoV-2, divulgado an-
teontem pelas autoridades 
sanitárias, ultrapassa em 10 
mil o máximo atingido em ja-
neiro deste ano. Desde o início 
da pandemia de Covid-19, o 
Reino Unido, com uma popu-
lação de cerca de 67 milhões 
de pessoas, notificou mais de 
11 milhões de casos e mais de 
146 mil mortes.

Na origem desse aumen-
to acentuado está, segundo 
as autoridades britânicas, a 
combinação entre as varian-
tes Delta e Ômicron que, no 
início da semana, já levara o 
primeiro-ministro e advertir 
para um “maremoto” de in-
fecções. Boris Johnson voltou 
a dirigir-se à população para 
pedir muita cautela na sociali-
zação. Ele rejeitou, no entanto, 
o fechamento de bares e res-
taurantes.

“Pensem bem antes de 
ir”, limitou-se a dizer, em 
entrevista coletiva. Ao lado 
do primeiro-ministro, Chris 
Whitty apelou, por sua vez, 
aos britânicos para que evi-
tem “misturar-se com pesso-
as” desnecessariamente. Tra-
çou também o prognóstico de 
novos máximos de infecções, 
à medida que a variante Ômi-
cron se propaga.

A Agência de Segurança 
da Saúde do Reino Unido vai 

Supertufão 
Rai atinge 
a costa das 
Filipinas

Agência Brasil/RTP 

O supertufão Rai che-
gou às Filipinas e já obrigou 
a retirada de pelo menos 
198 mil pessoas. A Cruz 
Vermelha do país disse que 
ele é considerado “uma das 
tempestades mais fortes do 
mundo em 2021”.

De acordo com a Agên-
cia Meteorológica das Filipi-
nas, o tufão atingiu a costa da 
ilha de Siargao às 13h30 lo-
cais, com ventos de 195 qui-
lômetros por hora (km/h), 
pouco antes de ter chegado 
à ilha, e registra ventos que 
atingem 240 km/h.

A tempestade Rai é 
considerada um supertufão, 
equivalente a um furacão 
de categoria 5 no Oceano 
Atlântico. É a mais destruti-
va a atingir as Filipinas este 
ano, informou a agência me-
teorológica.

Ventos muito fortes e 
destrutivos poderão causar 
“danos graves, ou mesmo 
muito graves”, a estruturas 
e vegetação. Poderão tam-
bém ocorrer deslizamentos 
de terra e inundações ao lon-
go da costa, alertou.

A Agência Nacional 
de Prevenção de Desastres 
disse que mais de 198 mil 
pessoas foram obrigadas a 
deixar as suas casas para 
procurar abrigo, incluindo 
turistas filipinos, desloca-
dos de forma preventiva 
para abrigos. Os turistas es-
trangeiros ainda não podem 
viajar para o país devido à 
pandemia de Covid-19.

Oito regiões nos grupos 
de ilhas central e sul foram 
colocadas no mais alto nível 
do protocolo de preparação 
e resposta a emergências.

Vulnerável
O tufão ocorre em épo-

ca particularmente tardia, já 
que a maioria dos ciclones 
tropicais no Oceano Pacífico 
acontece entre julho e outu-
bro. O supertufão Rai deverá 
atravessar as Filipinas nos 
próximos dias, passando pe-
las ilhas de Mindanao e Pa-
lawan. Prevê-se que chegue 
ao Mar do Sul da China ama-
nhã, na direção do Vietnã.

Constituído por mais 
de sete mil ilhas, o territó-
rio filipino é considerado 
um dos mais vulneráveis do 
mundo no que diz respeito 
ao aquecimento global. To-
dos os anos, as Filipinas são 
atingidas por uma média de 
20 tufões, que afetam cons-
tantemente populações, co-
lheitas e infraestrutura em 
várias regiões pobres do 
país. Em outubro, pelo me-
nos 11 pessoas morreram e 
sete continuam desapareci-
das com a passagem do tufão 
Kompasu.

Este ano, o supertufão 
Rai é o 15º a atingir o país. 
Localmente designado como 
tufão Odette, é “uma das 
tempestades mais fortes do 
mundo em 2021” e “ameaça 
milhões de pessoas com ven-
tos destrutivos e enchentes”, 
diz a Cruz Vermelha.

começar a incluir as reinfec-
ções nos seus boletins epi-
demiológicos diários. Whitty 
afirmou que o país enfrenta 
“duas epidemias”: a primei-
ra, da variante Ômicron, “que 
cresce muito rapidamente”, e 
a segunda da variante Delta.

A Ômicron, destacou o 
médico britânico, está evo-
luindo em ritmo fenomenal: 
“Temo que tenhamos de ser 
realistas quanto aos recordes 
que serão batidos nas próxi-
mas semanas”.

Chris Whitty admitiu que 
a comunidade científica ainda 
não dispõe de todos os dados 
sobre hospitalizações, doença 
severa e mortes causadas pela 
Ômicron, mas lembrou que o 

que já se sabe é mau. “Não se 
misturem”. Whitty aconselhou 
o público a dar prioridade a 
eventos e celebrações “que 
realmente interessem”, uma 
vez que é elevado “o risco de 
infecção” em eventos sociais 
desnecessários.

O primeiro-ministro bri-
tânico insistiu na ideia de que 
o Natal deste ano será “consi-
deravelmente melhor” do que 
o de 2020, já que o governo 
não está, no momento, con-
templando a possibilidade de 
medidas reforçadas de con-
finamento. A chefe executiva 
da Agência de Segurança da 
Saúde, Jenny Harries, referiu-
se à variante Ômicron como 
“provavelmente a ameaça 

mais significativa” desde o 
advento da pandemia.

Ao falar a uma comissão 
do Parlamento, Harries es-
timou que “os números das 
próximas semanas serão es-
pantosos, comparados com 
o ritmo de crescimento de 
casos visto nas variantes 
anteriores”. Ela admitiu que 
o serviço público de saúde 
pode estar em “sério perigo” 
com a Ômicron.

Restrições
Diante da ameaça de 

uma quinta onda de con-
tágios e da propagação da 
Ômicron, o governo francês 
decidiu endurecer as regras 
de entrada em seu território 

para viajantes provenientes 
do Reino Unido. “Vamos ado-
tar um controle ainda mais 
drástico do que aquele que 
existe hoje”, anunciou ontem 
o porta-voz do Executivo, Ga-
briel Attal.

“Vamos reduzir a vali-
dade do teste para entrar na 
França. Era, até agora, de 48 
horas, passa a ser de 24 ho-
ras. Vamos limitar os motivos 
que permitem viajar do Reino 
Unido para França”, adiantou. 
Esses deslocamentos serão 
“limitados a moradores e às 
suas famílias”. Serão também 
limitadas as viagens “de tu-
rismo ou profissionais para 
pessoas que não são residen-
tes na França”.

Na Colômbia

ONU relata 46 mortes em 
protestos e violações graves 
Agência Estado

A ONU identificou 
graves violações dos 
direitos humanos por 
agentes estatais nos pro-
testos ocorridos este ano 
na Colômbia, incluindo a 
morte de 46 pessoas. As 
informações constam em 
um relatório publicado na 
última quarta, pelo Alto 
Comissariado de Direitos 
Humanos (Acnudh).

A partir de entrevistas, 
vídeos e consulta compa-
rada de fontes, o Acnudh 
confirmou que 44 civis e 2 
policiais morreram durante 
os protestos. “Em pelo me-
nos 28 casos, os responsá-
veis seriam membros da 
polícia. Em 10 casos, seriam 
atores não estatais”, segun-
do o relatório. Nos outros, 
de acordo com o Acnudh, 
não foi possível identificar 
os assassinos. Em um do-
cumento de 63 páginas, o 

Acnudh cita razões funda-
mentadas para sustentar 
que as autoridades ado-
taram o uso desnecessá-
rio ou desproporcional da 
força nas mobilizações de 
28 de abril a 31 de julho. 
A ação abusiva provocou 
homicídios, detenções ar-
bitrárias, violência sexual 
e de gênero, além de atos 
de discriminação e racismo.

Os números da ONU 
diferem dos do governo, 
segundo os quais as auto-
ridades, lideradas pela Pro-
curadoria-Geral da Repú-
blica, investigam apenas 29 
mortes relacionadas à agi-
tação social, que se seguiu 
às mobilizações de 2019 e 
2020 - a última justamente 
contra a violência policial. 
Em abril, se cristalizou um 
inédito movimento nacional 
de protesto, em sua maioria 
pacífico, que se estendeu 
por meses e envolveu as 
principais cidades do país.

Repressão
Centenas de milhares 

de pessoas saíram às ruas 
contra o aumento de im-
postos proposto pelo go-
verno do presidente, Iván 
Duque, que pretendia arre-
cadar mais para enfrentar a 
crise da pandemia. Duque 
acabou desistindo da ideia 
diante da pressão popular.

A mobilização, lidera-
da por jovens sem oportu-
nidades de emprego e estu-
dos, deixou à mostra a crise 
social e econômica que foi 
acentuada pela emergên-
cia sanitária em um dos 
países mais desiguais do 
mundo. Duramente repri-
midas, as manifestações se 
tornaram violentas e incor-
poraram as demandas por 
uma reforma da polícia. 
Incomodado, Duque afir-
mou anteontem que não 
concorda com “muitas das 
afirmações” contidas na in-
vestigação da ONU.

Agência Estado

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, assi-
nou na última quarta-feira 
uma ordem executiva que 
dá ao Tesouro americano 
novas ferramentas para 
sancionar estrangeiros 
envolvidos no tráfico in-
ternacional de drogas. No 
anúncio sobre a medida, 
o governo dos EUA listou 
25 atores, entre indivíduos 
e organizações, que estão 
na mira de Washington e 
terão sanções aplicadas - 
entre eles, a facção brasi-
leira Primeiro Comando da 
Capital (PCC). O governo 
brasileiro foi notificado da 
decisão pela Casa Branca.

Na divulgação, os EUA 
classificaram o PCC como 
o mais poderoso grupo do 
crime organizado do Brasil 
e um dos mais poderosos 
do mundo. 

“O PCC surgiu em São 
Paulo na década de 1990 
e abriu um caminho san-
grento para o domínio por 
meio do tráfico de drogas, 

bem como de lavagem de 
dinheiro, extorsão, as-
sassinato de aluguel e 
cobrança de dívidas de 
drogas. O PCC opera em 
toda a América do Sul, 
Paraguai e Bolívia, e suas 
operações alcançam Esta-
dos Unidos, Europa, África 
e Ásia”, descreveu o Tesou-
ro americano.

A ordem executiva 
assinada por Biden per-
mite que o Tesouro mire 
suas ações em qualquer 
estrangeiro envolvido em 
narcotráfico. As medidas 
previstas envolvem, por 
exemplo, o bloqueio de 
propriedade de suspeitos 
e a proibição de transfe-
rências, empréstimos e 
financiamentos bancários. 

A nova regra também 
possibilita ao órgão san-
cionar estrangeiros que 
recebam propriedades 
derivadas da receita do 
tráfico. Na prática, o PCC e 
seus membros e empresas 
relacionadas poderão ter 
bens e recursos financei-
ros bloqueados nos EUA.

PCC entra na lista 
de sanções dos EUA

O primeiro-ministro britânico, 
Boris Johnson, voltou a dirigir-se 
à população para pedir muita 
cautela na socialização antes do Natal

Foto: Fotos Públicas 
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Preços variam entre R$ 245 e R$ 1.350 e atendem a diversos perfis de clientes em restaurantes de João Pessoa

Com a aproximação das 
festas de fim de ano, a or-
ganização da ceia de Natal 
se torna uma preocupação 
para quem comemora a data. 
Diante dos preparativos, al-
gumas famílias optam por 
encomendar a ceia na espe-
rança de otimizar o tempo no 
dia 25 de dezembro. Em João 
Pessoa, a oferta de refeições 
prontas para este período 
cresceu este ano e tanto os 
valores quanto as opções se 
diversificam de acordo com 
o cardápio de cada estabele-
cimento.

Na capital, os preços va-
riam de R$ 245 a R$ 1.350 e 
as alternativas prontas para 
a ceia de Natal trazem di-
versas opções de alimentos 
para a festa. Os pratos vão de 
combinações simples (como 
arroz, farofa, peru e salpicão) 
a elaborações mais sofistica-
das, com bacalhau, quiche de 
alho-poró e pudim de claras. 

Aceitando encomendas 
pela primeira vez, o Bistrô 
Mariwô oferece um dos car-
dápios mais baratos de João 
Pessoa. Os pratos envolvem 
opções de proteínas animais 
e vegetais para a noite de 
Natal e o pacote completo 
da ceia varia de R$ 245 a R$ 
345 dependendo da escolha 

do cliente. Segundo Jaqueli-
ne Araújo, representante do 
bistrô, a expectativa é que 
o pessoense siga o “jeitinho 
brasileiro” e deixe a reser-
va da ceia para última hora. 
“Conversei com outras pes-
soas que também estão ofe-
recendo ceias e percebi que 
o segmento está um pouco 
parado. Nossa esperança é 
que, no começo da próxi-
ma semana, as encomendas 

deem uma movimentada na 
agenda”, explica.

Além de contar com o 
hábito de atraso da popu-
lação, Jaqueline também se 
vale do diferencial do car-
dápio natalino do Mariwô, 
já que poucos restaurantes 
se preocupam com pratos 
acessíveis a dietas que não 
incluem carne. Em seu pri-
meiro menu de Natal, o res-

taurante traz opções com 
cogumelos para substituir o 
tradicional lombo suíno as-
sado (opção disponível no 
cardápio que não tem alter-
nativas veganas).

Embora, para Jaqueline, 
a abertura da agenda natali-
na não tenha sido favorável, 
para Débora Pimenta, res-
ponsável pelo restaurante 
e confeitaria Sonho Doce, 
as encomendas começaram 
bem. “Todo ano as encomen-
das superam a quantidade 
do ano anterior. Nossas en-
comendas vão até amanhã e 
as pessoas, geralmente, dei-
xam para última hora. Por 
isso, acho que ainda teremos 
mais reservas”, afirma Débo-
ra ao destacar que, natural-
mente, as pessoas se esque-
cem de reservar a ceia com 
antecedência.

Além de oferecerem 
refeições completas, alguns 
dos restaurantes de João 
Pessoa também disponibi-
lizam cardápios com itens 
avulsos, basta que o cliente 
decida quais deseja e mon-
te sua ceia (ou parte dela). 
Nestes casos, os estabeleci-
mentos também solicitam 
que os interessados reser-
vem com antecedência (le-
vando os refratários para a 
entrega do alimento e tam-
bém adiantando 50% do va-
lor do produto).

Carol Cassoli 
Especial para A União

Comprar a ceia pronta é opção 
para os consumidores no Natal

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Todos nós sabemos o quanto o 
desemprego tem impactado a vida 
dos brasileiros. E o cenário não é nada 
animador. Segundo ranking com 44 países, 
em levantamento realizado pela agência 
classificadora de risco Austin Rating, o Brasil 
tem a quarta maior taxa de desemprego 
do mundo, sendo a nossa taxa, o dobro da 
mundial. De acordo com o ranking, apenas 
Costa Rica, Espanha e Grécia registraram, em 
agosto, deste ano uma taxa de desemprego 
maior que a do Brasil.

Fazendo comparativos com os índices do 
ano passado, o desemprego no Brasil caiu de 
14,7% no primeiro trimestre de 2021, para 
13,2% no trimestre encerrado em agosto. 
Antes da pandemia do coronavírus, esse índice 
estava abaixo de 12%. Apesar dessa leve queda, 
as perspectivas apontadas para o próximo ano 
não devem ser muito diferentes.

Diante desta realidade, é fácil entender 
que o empreendedorismo acabe ocupando 
esse espaço criado pelo desemprego. Segundo 
dados do relatório da Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) 2020, realizado no Brasil pela 
parceria entre o Sebrae e o Instituto Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade (IBPQ), a taxa de 
empreendedorismo potencial, que é composta 
pelas pessoas que ainda não têm um negócio, 
mas pretendem abrir um em até três anos, teve 
um incremento de 75%, passando de 30%, 
em 2019, para 53%, em 2020. Ter um negócio 
passou a ser o segundo maior sonho do 
brasileiro, segundo o mesmo estudo, perdendo 
apenas para o desejo de viajar. 

Um outro dado interessante é que 
mesmo os que não querem por um negócio, 
optaram por apostar em empresas de 
terceiros. O número de pessoas que investem 
financeiramente em um pequeno negócio do 

qual não são proprietários ou sócios dobrou 
no último ano em comparação com 2019, 
alcançando o maior patamar desde 2009.

Empreender por necessidade nem sempre 
é o melhor negócio. Mas é necessário, também, 
analisar quantas pessoas despertaram para o 
empreendedorismo a partir da necessidade e 
se descobriram nessa atividade. A pandemia 
do Covid-19 acabou forçando uma aceleração 
em um ramo da economia que já estava em 
crescimento no nosso país, mas que diante 
das já citadas taxas de desemprego, colocou o 
brasileiro em um cenário de sobrevivência.

Precisaremos observar ao longo do 
ano que vem se esse ritmo de crescimento 
do empreendedorismo no país não gerará 
uma sobrecarga no mercado, levando a uma 
saturação em algumas áreas, como já se pode 
perceber em menor escala. Se hoje já é latente 
a precarização do mercado de trabalho, onde 

a falta de oportunidades leva muitos cidadãos 
a abrirem mão de seus direitos por uma renda 
de subsistência, a exemplo dos entregadores e 
motoristas de aplicativos, é possível que uma 
superlotação nos pequenos negócios possam 
também levar a um cenário onde se fará 
qualquer negócio com uma margem de lucro 
mínima, diante das concorrências cada vez 
mais difíceis.

Não é saudável para o nosso país que 
empreender para sobreviver se torne uma 
solução para a nossa crise de empregos, 
até porque, como falei anteriormente, é 
geralmente nessa condição de necessidade 
que estão os maiores índices de empresas que 
fecham com pouco tempo de abertura.

Empreender demanda planejamento 
e preparo e, como sabemos, a urgência da 
sobrevivência é uma grande inimiga dessa 
necessária preparação.

Desemprego e empreendedorismo potencial

Ibovespa 

-0,50%
R$ 5,679

-0,03%
R$ 6,430

-0,05%
R$ 7,559

0,85%
108.340 pts

Fotos: Divulgação

Oferta de refeições prontas para este 
período cresceu, e tanto os valores 

quanto as opções se diversificam de 
acordo com o cardápio disponibilizado

Além de refeições 
completas, alguns 

restaurantes também 
oferecem itens avulsos

Variedade

Cresce procura por descontos on-line
Não foi apenas a procura por refei-

ções prontas que aumentou este ano. 
Segundo levantamento da plataforma 
de cupons de desconto digitais Eu Amo 
Cupons, a busca por descontos em 
lojas de bebidas e alimentos também 
cresceu com a chegada do período na-
talino. A pesquisa apontou que, desde 
o começo do mês, 14% das pessoas 
que procuraram por descontos estavam 
interessadas na redução do preço de 
itens da ceia de Natal.

Para o diretor executivo da Eu Amo 
Cupons, Rogério Vairo, a pandemia é 

responsável pelo aumento do interesse 
do brasileiro em promoções de fim de 
ano. Isto porque, muitas famílias não 
se reuniram no Natal passado em 
decorrência da Covid-19 e “este ano, 
com a desaceleração das restrições nos 
últimos meses, as pessoas não querem 
abrir mão de uma boa celebração com 
amigos e familiares”. Rogério afirma 
que, por causa da inflação em alta e 
da consequente elevação nos preços 
dos alimentos, os clientes estão procu-
rando descontos para compra de itens 
importantes para a ceia.

Procon-PB: preços variam até 99,67% 
De acordo com levantamento feito 

pela Autarquia de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-PB) com itens 
que integram a ceia de Natal do parai-
bano, há diferença de até 99,67% no 
preço praticado para alimentos como o 
arroz. A pesquisa comparou o cardápio 
de nove estabelecimentos da capital e 
catalogou 264 itens diferentes, que va-
riam entre prato principal, guarnições, 
saladas e sobremesas e servem de cinco 
a 15 pessoas. 

Dentre os produtos analisados, o 
quilo de lombo suíno custava R$ 89,90 
em um restaurante e R$ 200 em outro, 

PREço ItENs DA CEstA 

n Arroz (kg) R$ 30 a R$ 59,90
n Farofa (kg) R$ 49,90 a R$ 80
n Salpicão (kg) R$79,90 a R$120
n Peru R$ 260 a R$ 590
n Bacalhau (kg) R$ 230
n Sobremesas (kg) R$ 45 a R$ 95

Fonte: Procon-PB

diferença de mais de R$110. Já o preço 
de um pudim de leite variou entre R$ 55 
e R$ 90 em quatro dos estabelecimen-
tos visitados pelo Procon-PB. 



Economia

Governo do Estado manteve o desconto de 10% na cota única à vista e, também, o parcelamento do tributo em até três vezes 
A Secretaria de Estado 

da Fazenda (Sefaz-PB) pu-
blicou o calendário de paga-
mento do  Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) referente 
ao ano de 2022. A portaria 
assinada pelo secretário da 
Sefaz-PB, Marialvo Laureano, 
já foi publicada no Diário Ofi-
cial Eletrônico (Doe-Sefaz).

Os proprietários de veí-
culos terão mais uma vez um 
calendário ampliado para 
realizar o pagamento do tri-
buto em 2022. A data limite 
do vencimento para paga-
mento antecipado com des-
conto de 10% será o último 
dia útil de cada mês, no pe-
ríodo de janeiro a outubro. 
O número final da placa do 
veículo define o mês de pa-
gamento antecipado.

Por exemplo, o proprie-
tário com placa final 1, a data 
limite de vencimento será 
até o dia 31 de março, mas 
o contribuinte pode anteci-

par para o dia 29 de janeiro 
de 2022, último dia útil do 
primeiro mês do ano e, as-
sim, efetuar o pagamento do 
tributo em cota única à vista 
com desconto de 10%,  en-
quanto a placa final 2 a data 
limite para evitar juros e 

multas será o dia 29 de abril, 
mas a opção de pagamento 
da cota única com 10% de 
desconto deve ser realizada 
até o dia 25 de fevereiro, que 
é o último dia útil do mês de 

fevereiro, antes do feriado 
do Carnaval. 

Desconto
No IPVA 2022, o Gover-

no da Paraíba manteve mais 
uma vez o desconto de 10% 
na cota única à vista ante-
cipada e também o parce-
lamento em até três vezes 
do tributo. Já os veículos fa-
bricados até o ano de 2006 
estão isentos do IPVA. Con-
forme legislação, os veículos 
com mais de 16 anos de uso 
é isento de pagar o IPVA no 
Estado da Paraíba. A isenção 
é automática. O contribuinte 
precisa pagar apenas as ta-
xas do Detran-PB.

A partir de janeiro de 
2022, os boletos de paga-
mentos do IPVA estarão dis-
poníveis aos contribuintes 
nos portais da Sefaz (www.
sefaz.pb.gov.br) e também 
do Detran-PB (http://www.
detran.pb.gov.br) para serem 
impressos.

Sefaz-PB publica calendário 
de pagamento do IPVA 2022
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Veículos fabricados 
até o ano de 2006 
não precisam ter 

recolhimento do IPVA

Benefício

Categorias podem ter isenção do tributo
As categorias como por-

tadores de deficiência física, 
com base no novo decreto 
40.959/2020 da Portaria n° 
176/2020, além da visual, 
mental ou autista, taxistas, 
veículos cadastrados no Mi-
nistério do Turismo na quali-
dade de transporte turístico; 
motofretistas e de motoboys 
até 150 cilindradas precisam 
requerer a isenção do IPVA 
2022 até o dia 30 de dezem-
bro deste ano. Se o cidadão 
não protocolar o requerimen-
to até o último dia útil deste 
mês dezembro na repartição 
fiscal, ele perderá o direito de 
garantir a isenção em 2022.

Os proprietários de veí-
culos que estão nas catego-
rias de isentos de IPVA têm 

duas formas de protocolar a 
documentação do requeri-
mento da isenção de 2022. 
Ele pode enviar por e-mail ou 
então ir, pessoalmente, em 
uma das 20 repartições fis-
cais localizadas no Estado.

 Na opção do e-mail, o 
cidadão precisa enviar os do-
cumentos solicitados, em for-
mato de PDF, para o e-mail: 
gerencia.itcd.ipva@sefaz.
pb.gov.br. Os documentos bá-
sicos em PDF são: carteira de 
habilitação (CNH); CRLV (do-
cumento do carro); compro-
vante de residência; e laudo 
médico ou a autorização de 
compra do ICMS.

Para quem optar em 
protocolar, pessoalmente, 
a isenção do IPVA 2022, o 

cidadão deve entregar o re-
querimento nas repartições 
fiscais: em um dos cinco Cen-
tros de Atendimento ao Cida-
dão (CAC) ou em uma das 15 
Unidades de Atendimento ao 
Cidadão (UAC) da Sefaz-PB.

Veja as cidades e os endereços dos 
locais de atendimento ao 

cidadão no portal da Sefaz-PB

Final de Placa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Confira tabela divulgada pela Sefaz-PB

1a parcela ou cota única 
à vista antecipada com 
redução de 10%

31 de janeiro
25 de fevereiro
31 de março
29 de abril
31 de maio
30 de junho
29 de julho
31 de agosto
30 de setembro
31 de outubro

2a parcela

25 de fevereiro
31 de março
29 de abril
31 de maio
30 de junho
29 de julho
31 de agosto
30 de setembro
31 de outubro
30 de novembro

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO IPVA EM 2022

3a parcela ou Cota 
única sem  redução

31 de março
29 de abril
31 de maio
30 de junho
29 de julho
31 de agosto
30 de setembro
31 de outubro
30 de novembro
29 de dezembro

Perdão para motos segue até o dia 30
Os proprietários de motos de 

até 162 cilindradas, que estão com 
emplacamento atrasado nos últimos 
cinco anos, têm apenas 14 dias 
para garantir o perdão do IPVA na 
Secretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB) e das taxas do Detran-PB. 
O prazo final para adesão o dia 30 
de dezembro e não será prorroga-
do, segundo informou a secretaria.

Para ter direito ao perdão do 
IPVA e de todas as taxas do Detran
-PB dos últimos cinco anos (2016-
2020), o proprietário precisa apenas 
efetuar o pagamento do Exercício 
de 2021 do IPVA de forma integral. 
Ou seja, o pagamento total do IPVA 
e das Taxas de 2021, sem parcela-
mento, deve ser efetuado até o dia 
30 deste mês.  

 
Link
A Sefaz-PB disponibilizou em 

seu portal (www.sefaz.pb.gov.br), na 
página principal, no menu Serviços 
Mais Acessados, o banner “Motos 
até 162 cc” o link para realizar a 
adesão ao benefício, que é a im-

pressão e o pagamento do Exercício 
de 2021 da moto (IPVA e Taxas). O 
proprietário pode acessar também 
o benefício no link direto (https://
abre.ai/djbB).

Orientações
A Sefaz-PB informa que o pro-

prietário somente poderá acessar 
o link do benefício para imprimir 
boleto por meio de computadores 
do tipo desktop ou notebook. Para 
facilitar a emissão do documento na 
opção à vista ou parcelada, o pro-
prietário da moto precisa ter como 
informações prévias para adesão: o 
número do CPF do proprietário da 
moto; número da placa e também 
o número do Renavam.

Já para ter direito ao Certificado 
de Registro e Licenciamento de Veí-
culo (CRLV), emitido pelo Detran-PB, 
o proprietário precisa comprovar 
o pagamento do licenciamento de 
2021 do veículo completo (IPVA 
e Taxas), regularizando, assim, a 
situação do proprietário perante o 
Estado com a sua moto.

Foto: Evandro Pereira

Proprietários têm apenas duas semanas para regularizarem a situação junto à Sefaz e ao Detran no Estado

Crédito concedido por bancos deve crescer 14,6%

O saldo do crédito conce-
dido pelos bancos deve crescer 
14,6% este ano, de acordo com 
o Relatório de Inflação, publica-
ção trimestral do Banco Central 
(BC), divulgado ontem. O resul-
tado vem do crescimento de 
18,6% no crédito para famílias 
e de 9,6% para pessoas jurídi-
cas.

A estimativa é maior do 
que a observada no relatório 
anterior, de 12,6%. “Essa revi-
são decorreu de surpresas po-

sitivas nos últimos três meses 
nos saldos nominais de pessoa 
física e jurídica e do impacto do 
aumento na inflação esperada 
para o final do ano”, diz o rela-
tório.

As modalidades de crédito 
a pessoas físicas com recursos 
livres tiveram a variação do sal-
do revisada de 18% para 20%, 
e as com recursos direcionados 
de 14% para 17%. Nos finan-
ciamentos às empresas, as pro-
jeções para o aumento do saldo 
foram elevadas de 13% para 
15% no segmento livre, e de 
zero para 1% no direcionado.

O crédito livre é aquele 
em que os bancos têm autono-
mia para emprestar o dinheiro 
captado no mercado e definir 
as taxas de juros cobradas dos 
clientes. Já o crédito direciona-
do tem regras definidas pelo 
governo, e é destinado, basica-
mente, aos setores habitacio-
nal, rural, de infraestrutura e ao 
microcrédito.

Carteiras de crédito
De acordo com o BC, os 

dados do mercado de crédito 
bancário divulgados desde o 
último Relatório de Inflação 

mostraram crescimento acima 
do esperado nas carteiras de 
crédito livre e do crédito dire-
cionado às famílias.

“Entre os empréstimos às 
famílias com recursos livres 
destacam-se as modalidades 
de cartão de crédito e de crédi-
to pessoal não consignado. No 
crédito direcionado a pessoas 
físicas, os financiamentos imo-
biliários em patamar elevado 
continuaram impulsionando o 
saldo. O crédito rural, por sua 
vez, surpreendeu pelo aumen-
to significativo nas concessões 
ao longo do ano, em linha com 

os altos preços das commodities 
e dos insumos agrícolas”, diz o 
relatório.

No crédito para empresas, 
o BC observa nos últimos me-
ses maior expansão das linhas 
de desconto de recebíveis e de 
crédito rotativo. “Como espera-
do, o crescimento do saldo de 
crédito direcionado a pessoas 
jurídicas continua exibindo re-
levante desaceleração”, expli-
cou a autarquia.

O crescimento no crédito 
acontece mesmo em meio à 
elevação da taxa de juros. Na 
semana passada, o Comitê de 

Política Monetária (Copom) 
do BC, elevou pela sétima vez 
consecutiva a taxa básica de ju-
ros, a Selic, para 9,25% ao ano, 
mantendo a trajetória mais 
contracionista para a política 
monetária para conter o avan-
ço da inflação. Isso causa refle-
xos nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança. Além 
disso, os bancos consideram 
outros fatores na hora de defi-
nir os juros cobrados dos con-
sumidores, como risco de ina-
dimplência, lucro e despesas 
administrativas.

Andreia Verdélio
Agência Brasil



Diversidade

Quadros epidêmicos foram registrados na Bahia, Espírito Santo, Amazonas e Rondônia em momento atípico

Depois do Rio de Janei-
ro e São Paulo, outros quatro 
estados registram aumento 
nos casos de gripe, causada 
principalmente pelo vírus 
Influenza A H3N2. Os surtos 
epidêmicos acontecem na 
Bahia, Espírito Santo, Amazo-
nas e Rondônia em momento 
atípico. A circulação do vírus 
não é comum neste período 
de temperaturas elevadas.

Especialistas apontam 
relação com a baixa cobertu-
ra vacinal. Por causa da pan-
demia de covid-19, muitas 
pessoas deixaram de se va-
cinar na campanha nacional 
contra o influenza, realizada 
pelo Ministério da Saúde de 
abril a julho deste ano. Tam-
bém lembram que a flexibi-
lização das medidas contra 
a covid permitiu uma ação 
mais ampla do vírus da gripe, 
mesmo fora de época.

A Secretaria de Saúde 
da Bahia confirmou, ontem, 
o primeiro óbito pelo vírus A 
H3N2. A paciente, uma idosa 

de 80 anos, estava internada 
em hospital privado de Sal-
vador e morreu devido às 
complicações causadas pela 
variante do vírus. Conforme 
a pasta, ela estava vacinada 
com as três doses contra a 
covid-19, mas não havia to-
mado a vacina contra a gripe. 
A paciente tinha diabete e 
doença cardiovascular.

A Secretaria da Saúde 
do Espírito Santo informou 
que está avaliando o cenário 
de possível epidemia de in-
fluenza, depois de registrar 
aumento no número de casos 
no Estado nas duas últimas 
semanas. Conforme a pasta, 
em outubro a taxa de posi-
tividade era de 0,04% e, em 
dezembro, até o último dia 
13, a taxa subiu para 7,3% 
em todo o estado. 

O surto de gripe che-
gou também ao Amazonas. 
A Secretaria de Saúde local 
divulgou alerta sobre o au-
mento na circulação do vírus 
Influenza A e pediu às pes-
soas que fiquem atentas aos 
sintomas. Dados da Fundação 
de Vigilância em Saúde mos-

tram que o número de casos 
de H3N2 no estado passou 
de 140 em novembro para 
325 nos primeiros 15 dias de 
dezembro. Além da capital, 
houve casos em Manacapuru, 
Parintins, Iranduba e Tefé.

Em Rondônia, o aumento 
nos casos de gripe foi detec-
tado em Porto Velho. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
informou ter designado salas 
específicas para atendimento 
de pacientes com sintomas 
gripais em sete unidades de 
saúde da capital. Conforme a 
pasta, a maioria dos casos é 
de natureza leve. Os números 
não estavam disponíveis nes-
ta quinta-feira, devido a pro-
blemas no sistema informati-
zado da saúde. Na quarta, 15, 
à noite, foi realizado um dri-
ve-thru de vacinação contra a 
gripe no Prédio do Relógio.

clínicas particulares da 
Bahia e do Espírito Santo, 
além de São Paulo e Rio de Ja-
neiro, já registraram aumen-
to na procura por imunizan-
tes contra a gripe, segundo 
a Associação Brasileira das 
Clínicas de Vacina (ABCVac).

José Maria Tomazela 
Agência Estado

Depois de Rio e SP, quatro 
estados têm surtos de gripe
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Inep divulga a lista de estudantes que 
estão em situação regular no Enade 2021

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) divulgou a lista de 
quem está em situação re-
gular no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudan-
tes (Enade) 2021. Esse exa-
me, usado como instrumen-
to de avaliação do ensino 
superior brasileiro, atesta 
o cumprimento do compo-
nente curricular previsto 
em lei e permite a colação 
de grau.

coordenadores de cur-
so e procuradores institu-
cionais educacionais podem 
acessar os nomes dos estu-
dantes pelo Sistema Enade. 
Segundo o Inep, os inscritos 
que não compareceram à 

aplicação da prova podem 
regularizar sua situação 
para colar grau por meio da 
solicitação de dispensa da 
prova, entre os dias 16 de 
dezembro deste ano e 21 de 
janeiro de 2022, no Sistema 
Enade.

“O pedido [de dispensa 
da prova] deve ser realizado 
pelo estudante ou pela insti-
tuição de educação superior, 
a depender da motivação da 
ausência, conforme previsto 
nos anexos II e III do edital 
do Enade 2021”, informou o 
Inep. A análise e a delibera-
ção dos pedidos de dispensa 
começaram ontem e termi-
nam em 25 de janeiro. Cabe 
ao coordenador de curso 
analisar os pedidos de dis-
pensa dos estudantes e ao 
Inep verificar as solicitações 
realizadas pelas instituições.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

A Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa Civil 
do Ministério do Desenvol-
vimento Regional reconhe-
ceu a situação de emergên-
cia de mais 27 municípios 
mineiros, em razão das 
chuvas intensas na região. 
A Portaria está publicada 
no Diário Oficial da União 
de ontem.

Estão com situação 
de emergência reconhe-
cida os seguintes municí-
pios: Almenara; Alvarenga; 
Araçuaí; Ataleia; Bandeira; 
Campanário; Carlos Chagas; 
Catuji; Conselheiro Pena; 
Crisólita; Cuparaque; Divino 
das Laranjeiras; Felisburgo; 
Franciscópolis; Frei Gaspar; 

Goiabeira; Itaobim; Jequiti-
nhonha; Jordânia; Mata Ver-
de; Nanuque; Pavão; Pedra 
Azul; Ponto dos Volantes; 
Rubim; Santa Maria do Sua-
çuí; e São Félix de Minas.

Em outra portaria, 
também publicada no Diá-
rio Oficial da União de on-
tem, a Secretaria de Defesa 
Civil reconhece a situação 
de emergência em outros 
municípios de vários Esta-
dos: na Bahia, os municípios 
de Itajuípe e Mucugê, em 
razão das chuvas intensas; 
no Rio Grande do Norte, as 
cidades de João Dias (es-
tiagem), Marcelino Vieira 
(seca), Rafael Fernandes 
(estiagem), e Triunfo Poti-
guar (seca); e no Rio Grande 
do Sul, o município de Júlio 
de Castilhos (estiagem).

MG: emergência em 
mais 27 municípios

Avaliação
A cada ano, um grupo 

diferente de cursos é avalia-
do. Por conta da pandemia, 
o Enade 2020 foi adiado, e 
os cursos que seriam ava-
liados no ano passado aca-
baram sendo analisados 
este ano. 

A inscrição no exame é 
obrigatória para estudantes 

ingressantes e concluintes 
habilitados de cursos de 
bacharelado, superiores de 
tecnologia e licenciaturas 
vinculados às áreas de ava-
liação da edição. A situação 
de regularidade do estudan-
te é registrada em seu histó-
rico escolar pela instituição 
de educação superior na 
qual está vinculado.

Sandra Manfrini
Agência Estado

Flexibilização da quarentena
Segundo o infectologista Carlos 

Magno Castelo Branco Fortaleza, pro-
fessor da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), o vírus da influenza tem facilida-
de de recircular todos os anos, porque a 
imunidade conferida pela vacina é muito 
fugaz. “Certamente, este ano, muitas pes-
soas deixaram de ser vacinadas contra a 
influenza porque, devido à pandemia de 
Covid-19, estavam com medo de ir até o 
serviço de saúde para receber a vacina, o 
que também aconteceu no ano passado.”

Ele acredita que os surtos de gripe 
também podem ter a ver com as medi-
das de afrouxamento das restrições em 
relação à Covid-19. “Se pensarmos que 
a gripe se transmite por gotículas, assim 
como a Covid-19, para a transmissão do 
vírus da influenza naturalmente precisa-
mos que haja aglomerações e não uso de 
máscara”. Um terceiro aspecto, segundo 
ele, é que os grandes carreadores de vírus 
da influenza são as crianças. “Elas certa-
mente aderem menos ao uso da máscara, 

se aglomeram nas escolas e, com a volta 
às aulas, levam o vírus para a família. 
Tudo isso funcionou como um barril de 
pólvora para que a influenza voltasse”.

Houve ainda o que ele chamou de 
‘mismatch’, que é quando a vacina da 
gripe não acerta o subtipo envolvido no 
surto. “A vacina contém proteção contra 
o H3N2, mas não contra o subtipo que 
está se espalhando agora. É uma doença 
que é uma velha conhecida, mas não é 
nem de longe uma doença tranquila. 
Para pessoas com comorbidade e em 
idosos, ela pode causar internações e 
mortes”, disse.

A infectologista Raquel Stucchi, da 
Universidade de Campinas (Unicamp), 
também vê o aumento da flexibilização 
no Brasil todo como causa dos surtos de 
gripe. “Houve municípios que suspen-
deram até o uso da máscara. Com isso, 
tivemos o surpreendente aumento nos 
casos de influenza, que se espalha por 
todos os estados”, ressaltou.

Comarca de JP

Fórum fará descarte de mais 
de 10 mil processos físicos

O Fórum Cível Des. 
Mário Moacyr Porto, da co-
marca de João Pessoa, en-
caminhou para descartes 
10.477 processos físicos, 
já migrados para o sistema 
do Processo Judicial eletrô-
nico (PJe). Cerca de 60 mil 
feitos estão sendo separa-
dos para a mesma desti-
nação. A unidade segue o 
que disciplina as diretrizes 
estabelecidas pelo Comitê 
Permanente de Preserva-
ção e Gestão Documental 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, a Recomendação 
nº 37/2011 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
e a Resolução nº 18/2020 

do TJPB. Após autorização 
do diretor do Fórum Cível, 
juiz José Herbert Lisboa, o 
material eliminado segue à 
cooperativa dos catadores 
e catadoras de Reciclagem 
de Marcos Moura, em San-
ta Rita, como estabelece a 
Cláusula Segunda, item 2, 
do Termo de Compromisso 
nº 001/2021.

O magistrado decla-
rou que o presidente do 
TJPB, desembargador Sau-
lo Benevides, tem se preo-
cupado com as regras de 
sustentabilidade ambien-
tal e o descarte de pro-
cessos que já estão no PJe, 
sendo uma determinação 

do próprio Conselho Na-
cional de Justiça. “Estamos 
seguindo o normativo de 
forma criteriosa e os des-
cartes sempre precedem 
publicação de edital dando 
ciência aos eventuais inte-
ressados nesses autos físi-
cos”, observou o juiz José 
Herbert Lisboa.

A gerente do Fórum, 
Ana Valdete, explicou que 
quase todos os processos 
físicos em tramitação fo-
ram digitalizados. “Mas, 
ainda restam remanescen-
tes físicos que estão retor-
nando dos Tribunais, bem 
como, poucos em algumas 
unidades”, informou.

Foto: Fotos Públicas

Por causa da pandemia de Covid-19, 
muitas pessoas deixaram de se vacinar na 
campanha  nacional contra a influenza
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Durante toda a quinta-fei-
ra (16), o Centro de Conven-
ções de João Pessoa recebeu o 
1º Encontro Estadual de Ges-
tores e Lideranças de Juven-
tude da Paraíba. Com o tema, 
“Juventudes organizadas, di-
reitos garantidos”, o evento 
reuniu gestores municipais 
de políticas públicas para a 
juventude, agentes parceiros, 
além de lideranças de diver-
sos movimentos de juventude 
organizados e de entidades do 
terceiro setor. Na oportunida-
de, o governador João Azevêdo 
assinou um Termo de Coope-
ração do Plano Estadual de 
Juventude e do Plano de Enfre-
tamento das Violências contra 
as Juventudes.

Estas assinaturas ocorre-
ram através de uma parceria 
firmada entre a Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel) e o Serviço Pastoral dos 
Migrantes do Nordeste, repre-
sentante da Caritas da Alema-
nha. “A forma mais importante 
de criarmos uma sociedade 
consciente, participativa é a 
partir da nossa juventude. É fo-
mentar, incentivar a participa-
ção da juventude em todos os 
processos”, declarou o gestor. 

Durante o evento, o gover-
nador também assinou um ter-
mo de adesão ao Projeto Co.Li-
ga, que possibilitará a oferta de 
uma rede de cursos livres de 
economia criativa para as ju-
ventudes, numa parceria entre 
a Sejel, o Conselho Nacional de 

Juventude, a Fundação Rober-
to Marinho e a Organização 
dos Estados Ibero-americanos. 

Além destes, também foi 
assinada a minuta do Decreto 
de lançamento do “Prêmio de 
Juventude Neto Borges” e de 
criação do “Dia de Enfrenta-
mentos das Violências contra 
as Juventudes”. Conforme  João 
Azevêdo, é necessária a parti-
cipação da juventude em todos 
os processos que interferem di-
retamente na vida desta popu-
lação.  Neste sentido,  afirmou 
que o Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria da Juventude 
tem implementado um conjun-
to de ações e ao mesmo tempo 
promovendo eventos como o 
que ocorreu ontem, visando 
fortalecer um segmento muito 
relevante para o Estado. 

“São diversas ações que 
vão desde programas como 
Primeira Chance, Bolsa Espor-
te, o Empreender Juventude 
e outras. A partir daqui serão 
assinados termos de compro-
misso para implantação do Pla-
no Estadual para a Juventude, 
enfrentamento e diminuição 
de violência. Em um evento 
como esse, cada participante 
pode dizer da sua empolgação 
da sua forma de compreender 
que o futuro está e depende 
dessa participação”, comentou 
o governador.

De acordo com a secretá-
ria executiva de juventude, Ra-
faela Camaraense, o encontro 
foi um momento para prestar 
contas das ações realizadas 
ao longo deste ano para que 
mais jovens saibam os serviços 

Governo do Estado cria novas
políticas públicas para os jovens
Entre as iniciativas está projeto que possibilitará a oferta de uma rede de cursos livres de economia criativa
Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

oferecidos e também anunciar 
o que será feito em 2022. 

“O governador João Aze-
vêdo mostra a sua sensibilida-
de com a juventude e assinou 
alguns termos se comprome-
tendo com a causa como o prê-
mio Neto Borges, a criação do 
Plano Contra a Violência con-
tra a Juventude e do Plano da 
Juventude na Paraíba, um pla-
no decenal que vai reverberar 
pelos próximos anos. Para a 
juventude, este é um legado que 
a secretaria vai deixar e é um 
plano que está sendo construí-
do com a participação de todos 
eles”, comemora. 

Ações nos municípios
O facilitador de oficinas, 

Givaldo Deodato e a coorde-
nadora Maria do Socorro Silva 
são lideranças para a juventude 
do município de Umbuzeiro e 
reforçam que o encontro serviu 
para discutir e propor políticas 
públicas para esta população, 
bem como aprimorar as ativi-
dades já existentes. 

“Em Umbuzeiro, a necessi-
dade maior é por cursos profis-
sionalizantes, que eles cobram 
muito porque muitos jovens 
terminam o Ensino Médio e 
ficam sem acesso a faculdade. 
Também cobram muito a parte 
da cultura e queremos investir 
nessa demanda”, relatou Maria 
do Socorro.

Sobre isso, a secretária 
Rafaela Camaraense ressaltou 
que é importante  que o jovem 
seja ouvido e tenha um lugar de 
fala. Assim, afirmou que esse 
dialogo é essencial para auxi-
liar quem precisa e por isso, 
o encontro demonstra que a 
Sejel trata da mesma forma o 
jovem que mora no Sertão e o 
que mora no Litoral paraibano. 

“Pretendemos fazer com 
que a política pública chegue 
aos 223 municípios paraibanos 
sem distinção. Eu sou do inte-
rior e sei das dificuldades que 
o interior sofre e tenho certeza 
que estamos mudando a cara 
da Secretaria. Estamos percor-
rendo toda a Paraíba e a vamos 

construir a política pública, dia-
logando e fazendo com que de 
fato parta dos jovens”, esclare-
ceu Rafaela Camaraense.

A secretária também des-
tacou o trabalho dos gestores 
parceiros que fazem com que 
seja possível implementar as 
políticas públicas em seus res-
pectivos municípios, comple-
tando ainda que o governador 
da Paraíba tem feito com que 
a juventude hoje tenha de fato 
uma voz ativa. 

Parcerias
O Encontro  é resultado de 

uma parceria entre a Secretaria 
de Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel) através da Se-
cretaria Executiva da Juventude 
com o Fórum de Gestores Muni-
cipais de Juventude (Forjuve) .

O presidente do Conselho 
Nacional da Juventude, Marcus 
Barão, explicou que o evento 
cumpre um papel fundamen-
tal de articular os principais 
integrantes da política da ju-
ventude do Estado, tais como 

gestores municipais, conse-
lheiros, movimentos sociais e 
lideranças juvenis. Com isso, 
defendeu que é preciso parar 
com a violação de direitos des-
tas pessoas para que seja pos-
sível transformar o presente e 
o futuro no país e na Paraíba.

“Só através de um pacto 
social como esse, a gente é ca-
paz de enfrentar as complexi-
dades e os desafios enfrenta-
dos pela população jovem. Essa 
é a maior geração de jovens da 
história do Brasil e isso repre-
senta um grande potencial”, 
explica o representante da en-
tidade.

No encontro também es-
tiveram presentes outros se-
cretários do governo como o 
secretário de Desenvolvimento 
Humano, Tibério Limeira e o 
secretário de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado. Este último 
comentou sobre a necessidade 
de escutar os jovens e estar 
sempre junto deles para enten-
der as demandas.

EPC 
Durante o evento, a Edito-

ra A União, da Empresa Parai-
bana de Comunicacao (EPC) 
também esteve presente di-
vulgando diversas obras literá-
rias paraibanas, a exemplo da 
literatura infantil da escritora 
Messina Palmeira, a Revista 
em homenagem aos 120 anos 
de José Lins do Rego, os livros 
de Celso Furtado, e edições do 
Correio das Artes, além da pu-
blicação em homenagem aos 
90 anos do Botafogo (Belo).

Respostas das demandas da juventude
O 1° Encontro Estadual de 

Gestores e Lideranças de Juventu-
de da Paraíba foi prestigiado por 
diversos segmentos da juventude, 
que apresentaram as medidas 
que devem ser adotadas para 
melhorar a qualidade e a am-
pliação de áreas como educação 
e inclusão social.

 Bruna Flávia Rodrigues, de 
22 anos, veio do município de 
Conde, no Litoral Sul do Estado, 
para representar as demandas 
da juventude do Povo Tabajara 
pela Articulação de Juventude 
Indígena Tabajara (Ajita) e pela 
Articulação Juventude Campone-
sa (AJC). “Esse evento é de suma 

importância, pois é daqui que vão 
sair as respostas das demandas 
da juventude. 

Eu vim com uma boa expec-
tativa para trazer as demandas 
da juventude Indígena, para que 
ela seja escutada, para que a 
gente possa cada vez mais estar 
ocupando esses espaços”, disse. 

 Representante da Comu-
nidade LGBTQIA+, também de 
Conde e da comunidade estu-
dantil, Wevinlly da Cruz, de 18 
anos, não tem dúvidas sobre 
a principal reivindicação que 
trouxe para o evento. “Quere-
mos mais apoio emocional no 
ambiente escolar, pois todos 

sabem que as pessoas trans e 
LGBT são as que mais abando-
nam a escola, justamente por 
falta apoio emocional dentro de 
casa”, comentou.

 O evento, que contou com 
a participação da cantora Madu 
Ayá, foi prestigiado pelo vice
-prefeito de João Pessoa, Léo Be-
zerra, pelos deputados estaduais 
Jutahy Menezes, que representou 
a Assembleia Legislativa da Pa-
raíba, (ALPB), Chió e Anísio Maia, 
além de diversos gestores muni-
cipais e auxiliares do Governo do 
Estado e da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, a exemplo do se-
cretário de Esporte Kaio Márcio.

A Escola de Saúde Pú-
blica (ESP-PB), por meio do 
Núcleo de Residências, lan-
çou esta semana o edital para 
os Programas de Residências 
Médicas da SES-PB. Ao todo, 
foram disponibilizadas 41 
vagas, distribuídas entre 15 
programas. As inscrições se-
guem até o dia 3 de janeiro de 
2022 e as provas serão reali-
zadas no dia 23 de janeiro.

“Cabe destacar que te-
remos dois novos programas 
que foram aprovados esse 
ano pela Comissão Nacio-
nal de Residências Médica: 
Ginecologia e Obstetrícia e 
Pediatria que acontecerão 
no município de Patos-PB, 
reforçando, assim, a ação da 
SES-PB e da ESP-PB em in-
teriorizar os Programas de 
Residência e potencializar a 
formação em serviço nessa 
região do estado”, afirmou Fe-
lipe Proenço, diretor geral da 
ESP-PB.

 O objetivo principal des-
tes Programas de Residên-
cias Médicas é formar pro-
fissionais especialistas para 
atuarem no Sistema Único de 
Saúde (SUS) em áreas prio-
ritárias do sistema no Esta-
do da Paraíba. A formação 
destacará a abordagem na 
problematização e na melhor 
evidência científica.

“Nestes programas, os 
médicos residentes atuarão 
nos serviços de saúde des-
te estado e de municípios 
conveniados e serão acom-
panhados por preceptores, 
que são profissionais de 
referência na especialidade 

às quais o residente está em 
formação. Eles também par-
ticiparão de grupos de estu-
do e discussão científica de 
casos clínicos e vivenciarão 
o treinamento em serviço 
orientado ao usuário”, infor-
mou o coordenador do Nú-
cleo das Residências, Pedro 
Rodrigues.

A prova objetiva está pre-
vista para o dia 23/01/2022, 
das 8:30h às 11:30h. O local 
de realização será divulgado 
no site da Secretaria de Esta-
do da Saúde (https://paraiba.
pb.gov.br/diretas/saude/edi-
tais-e-licitacoes). O início das 
atividades está previsto para 
o dia 1º de março de 2022.

 Acesse todas as infor-
mações por meio do link: 
http://esppb-portal-prod.co-
data.pb.gov.br/portal_esppb/
editais-em-andamento/edi-
tal-esp-pb-no-17-2021-pro-
cesso-seletivo-publico-da-co-
reme-ses-pb-para-medicos
-residentes

Saiba mais
A Residência Médica 

constitui modalidade de 
ensino de pós-graduação, 
sob a forma de curso de es-
pecialização, caracterizada 
por formação em serviço, 
destinada a médicos forma-
dos em escolas médicas re-
conhecidas pelo Ministério 
da Educação (MEC) e médi-
cos estrangeiros que preen-
cham os requisitos exigidos 
no Manual da Residência 
e na Legislação Brasileira, 
com diploma devidamente 
revalidado.

ESP-PB lança edital 
com 41 novas vagas

As repartições públicas 
estaduais da Administração 
Direta e Indireta do Poder 
Executivo terão ponto facul-
tativo nos próximos dias 24 
e 31 de dezembro, véspera 
de Natal e Ano Novo, res-
pectivamente.  A portaria 
Nº 498/2021 foi publica-
da na edição dessa quinta-
feira, 16 de dezembro, de 
2021 do Diário Oficial do 
Estado (DOE).

De acordo com a por-
taria, deve ser preservado 
o funcionamento dos ser-
viços essenciais. Também 
fica determinado que os 

veículos oficiais, inclusi-
ve os de representação da 
Administração Direta e In-
direta do Poder Executivo, 
sejam recolhidos às suas 
repartições de origem ou 
ao Centro Administrativo, 
após o término do expe-
diente dos próximos dias 24 
e 31 de dezembro liberados 
uma hora antes do início do 
expediente dos dias 27 do 
corrente mês, e 3 de janeiro 
de 2022. 

 A portaria determina 
ainda que qualquer libera-
ção excepcional seja pre-
cedida de autorização da 

Casa Militar do Governador, 
excetuando-se ambulân-
cias, veículos de fiscalização 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda, da Secretaria de 
Estado da Administração 
Penitenciária, da Secretaria 
de Estado da Segurança e 
Defesa Social, das Polícias 
Civil e Militar e da Casa Mili-
tar ou que estejam a serviço 
deste. A Polícia Militar do 
Estado fará a apreensão e o 
recolhimento à Casa Militar 
do Governador dos veículos 
encontrados transitando 
no período, sem a devida 
autorização.

Repartições públicas estaduais terão 
ponto facultativo nos dias 24 e 31 

Foto: Francisco França/Secom-PB

Governador João Azevêdo assinou Termo de Cooperação 
do Plano Estadual de Juventude e do Plano de Enfreta-

mento das Violências contra as Juventudes

De acordo com a 
portaria nº 498/2021, 

publicada na edição 
de ontem do Diário 
Oficial do Estado, 

deve ser preservado 
o funcionamento dos 

serviços essenciais



Novos projetos estão previstos para o próximo ano, entre eles, o “Viver Bem” com caminhada, aeróbica e natação

A Vila Olímpica Parah-
yba entra em recesso hoje, 
retomando as atividades no 
dia 3 de janeiro. A pausa, 
referente às festividades de 
final de ano, acontece em 
todos os setores, inclusive na 
pista de caminhada. 

Importante destacar 
que o espaço se prepara para 
a retomada total das ativida-
des somente em fevereiro do 
próximo ano. O complexo es-
portivo, considerado um dos 
mais modernos da América 
Latina, teve a dinâmica alte-
rada desde o início da pan-
demia, em março de 2020. 
Com as flexibilizações, um 
processo de retorno gradati-
vo vem sendo executado no 
lugar que, em 2022, volta a 
funcionar em sua totalidade. 

Além das 20 escolinhas 
esportivas, voltam também 
as aulas de hidroginástica, 
yoga, dançaterapia, treino 
funcional e ginástica para 

a terceira idade. O gerente 
da Vila Olímpica Parahyba, 
Antônio Navarro, informou 
que turmas com muitos alu-
nos, passarão por mudan-
ças. O objetivo é continuar 
garantindo a segurança de 
alunos, professores e téc-
nicos do lugar. “Teremos 
mudança na natação, onde 
as turmas são maiores e a 
gente vai precisar dividi-las. 
Pessoas que faziam três au-
las por semana, por exem-
plo, terão essa frequência 
diminuída para que uma 
turma com 40 alunos, possa 

ser transformada em duas 
de 20”. O retorno segue o 
calendário escolar da Rede 
Estadual de Ensino. 

Antônio Navarro conta 
que a direção da Vila está 
trabalhando um novo con-
ceito, o projeto Viver Bem, 
que pretende trabalhar o 
esporte de forma conjunta. 
“Vai contemplar caminhada, 
aeróbica e natação, com tur-
mas específicas trabalhando 
as três modalidades. É algo 
que está sendo pensado e 
que vem como uma novida-
de para 2022”. 

Após um período sem 
atividades, a Vila Olímpica 
Parahyba começou o pro-
cesso de retomada com a 
liberação da pista para cami-
nhada, bastante frequentada 
por moradores da região. 
Em seguida houve a autori-
zação para treino de equi-
pes de alto rendimento, que 
defendem o complexo em 
disputas por todo o país. A 
expectativa agora é para a 
abertura total do espaço. 

“Estamos muito animados 
e confiantes de que a Vila 
Olímpica Parahyba vai voltar 
com todo vapor. Toda a equi-
pe está com muita vontade 
de retomar totalmente as 
atividades e oferecer saúde- 
já que esporte é saúde- à 
comunidade. O ano de 2022 
será promissor, essa é a nos-
sa esperança”. 

Há também muita ex-
pectativa em relação à atua-
ção dos atletas de alto ren-
dimento que irão defender 
a Vila Olímpica Parahyba em 
jogos e competições a se-
rem realizados no próximo 
ano. As equipes de handebol, 
natação, ginástica rítmica, 
salto ornamental,  judô, vôlei 
e natação, além dos atletas 
paralímpicos de diversas 
modalidades, estão prepa-
rados. “Há várias competi-
ções previstas para 2022,  
porém estamos esperando 
a confirmação do calendário 
por parte das federações e 
das confederações”, finalizou 
Antônio Navarro.

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br
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Incrível Hulk
Paraibano encerra a temporada como artilheiro 
também da Copa do Brasil e líder dos goleadores, 
superando Gabigol, do Flamengo. Página 23

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Esportes
VIla OlímpIca 
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Atividades de caminhada e outros 
treinamentos nos equipamentos 
esportivos ficam suspensos a partir 
de hoje e só retornam em janeiro

O gerente da Vila Olímpica Parahyba, Antonio Navarro, disse que 
as atividades voltarão com algumas mudanças no próximo ano

 Estamos muito 
animados e confiantes 
de que a Vila Olímpica 

Parahyba vai voltar com 
todo vapor. Toda a equipe 
está com muita vontade 

de retomar totalmente as 
atividades 

 É isso, é um novo 
momento e a celebração com 
os atletas e familiares  que vai 

marcar essa fase tão 
importante 

Federação paraibana vai reunir atletas de
natação, polo aquático e nado sincronizado

A Federação de Esportes Aquá-
ticos da Paraíba (Feap) encerra as 
atividades do ano em evento que 
será realizado no próximo sába-
do, 18, no Parque Aquático da 
Vila Olímpica Parahyba. Atletas 
de natação, polo aquático e nado 
artístico participarão da festividade 
que comemora a retomada das 
competições aquáticas, após um 
ano e nove meses sem programa-
ção oficial. A ideia principal é con-
fraternizar.

Os atletas da natação vão cair 
na água pela manhã e também à 
tarde. Já o polo aquático acontece 
apenas à tarde, se apresentando 
pela manhã a equipe do nado ar-
tístico. “Na verdade, o evento tem 
também o objetivo de motivar os 
atletas que passaram todo esse 
tempo sem competir”, destacou 

Antônio Meira, vice-presidente da 
Feap. Devido à pandemia, não 
houve esse ano nenhuma competi-
ção estadual relacionada a esportes 
aquáticos, tendo alguns atletas 
federados competindo em outros 
estados. 

Sobre o evento de sábado, An-
tônio Meira reforça que a competi-
ção, desta vez, vai ficar em segundo 
plano. O foco é a união e a vontade 
de que 2022 seja diferente e que os 
esportes aquáticos possam nova-
mente encher de atletas as piscinas 
da Paraíba e do Brasil. “É isso, é um 
novo momento e a celebração com 

os atletas e familiares  que vai mar-
car essa fase tão importante”. Cer-
ca de 50 nadadores paraibanos de 
natação, maratona aquática, salto 
ornamental e nado artístico parti-
ciparam de sete eventos nacionais 
que aconteceram nos meses de 
novembro e dezembro deste ano.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

As piscinas da Vila Olímpica Parahyba serão 
palco neste sábado de várias competições



Dirigentes avaliam a atual situação financeira do clube para traçar o planejamento visando a temporada de 2022

A nova diretoria do Auto 
Esporte, eleita em assem-
bleia pelos conselheiros do 
clube, na última quarta-fei-
ra (15), após a renúncia do 
ex-presidente, Helamã Nas-
cimento, já sabe que vai en-
contrar muitos desafios na 
gestão. Era intenção da an-
tiga diretoria manter parte 
do elenco e da comissão téc-
nica de 2021 para disputar 
o Campeonato Paraibano na 
próxima temporada. Bus-
cando dá sequência a esses 
sobjetivos, a nova diretoria 
vai atrás de parcerias para 
formular o planejamento da 
temporada 2022.

O  n ovo  p re s i d e n t e , 
Adriano Gomes, confessou 
que ainda precisa tomar co-

nhecimento da atual situa-
ção financeira do clube para 
iniciar o trabalho de planeja-
mento do alvirrubro para a 
disputa do certame estadual 
do próximo ano.

“O primeiro passo de 
nossa gestão é de tomarmos 
conhecimento da atual rea-
lidade financeira do clube 
para avaliarmos onde po-
demos buscar contratações, 
obedecendo nosso teto sa-
larial. Evidentemente, bus-
cando a contenção de gas-
tos, vamos utilizar jogadores 
da base e aproveitar alguns 
atletas que fizeram parte do 
elenco que garantiu o aces-
so para a Primeira Divisão 
do Campeonato Paraibano”, 
argumentou o novo presi-
dente.

A missão da nova di-
retoria é buscar soluções 

financeiras para auxiliar no 
planejamento do clube. Se-
gundo o presidente, as tra-
tativas de parcerias serão 
articuladas junto a empresas 
privadas.

“Contribuí por mais de 
cinco anos como conselheiro 
do clube. Agora como presi-
dente, minha meta é de bus-
car parcerias com empresas 
privadas no sentindo de ar-
car com os nossos compro-
missos de custos e também 
com o salário dos jogadores. 
Não se forma um bom elenco 
sem ter condições financei-
ras. O maior desafio é de 
levar o torcedor do Auto Es-
porte à arquibancada e reco-
locar o clube no patamar dos 
grandes protagonistas do 
futebol paraibano”, finalizou. 

Além de Adriano Go-
mes, a nova diretoria execu-

tiva do Auto Esporte eleita 
para sequência do mandato 
até outubro de 2022 está 
composta por Pedro Emma-
nuel - vice-presidente; Joacil 
Junior - diretor de futebol; 
Jailton Pereira - diretor fi-
nanceiro; Arthuro Vieira - di-
retor jurídico; Paulo Raniere 
- diretor de patrimônio; Ri-
celer Waske - diretor social 
e Arthur Raniere - diretor de 
registros e transferências.

O Auto Esporte retorna 
à elite do futebol da Paraíba 
depois de ficar ausente em 
três temporadas. O “Macaco 
Autino” garantiu o retorno 
após ficar com a terceira 
colocação na Segunda Divi-
são do Paraibano deste ano. 
O clube estreia no certame 
estadual da próxima tempo-
rada contra o Sousa, no dia 3 
de fevereiro, em João Pessoa.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Nova gestão do Auto Esporte
segue em busca de parcerias

Davi e Gabriel achavam que era pouco ter-
minar um ano difícil como aquele, segundo de 
uma pandemia, com meras disputas no campinho 
poeirão do bairro. Emocionantes, sim, porém or-
dinárias. Sem nada além dos 10 minutos ou dois 
gols para determinar que o time derrotado teria 
que dar a vez ao próximo da fila. Aconteciam ali 
peladas no formato tradicional, e como o campo 
não era dos menores, acomodava equipes com 
três na linha, o suficiente para um defensor, um 
atacante e ainda um jogador no meio, que pudes-
se armar para frente e também voltar para aju-
dar na marcação. 

A necessidade de realizar um torneio, mesmo 
que de modo totalmente amador, mas com me-
dalhas para os vencedores, era celebrar a volta 
das partidas. No ano anterior, os adolescentes do 
bairro ficaram trancafiados, sob os cuidados dos 
pais que, responsavelmente, seguiram as reco-
mendações sanitárias para conter a dissemina-
ção do vírus. A incerteza pairava no ar, enquanto 
as bolas só rolavam nas garagens de casa. Um ano 
depois, com vacina nos braços e todos os cuida-
dos, a poeira do campinho voltou a sujar as ca-
misas de meninos e meninas que se aventuravam 
naquelas tardes de arenga esportiva.

Com a ideia de realizar um campeonato, Seu 
Marcílio, dono do mercadinho do bairro, logo se 
prontificou a patrocinar um troféu para o vence-
dor. Gabriel e Davi vibraram com a vibração da 
vizinhança até que foram questionados sobre o 
regulamento da competição. Eram meninos bons 
de coração, mas desconectados de tudo o que exi-
gisse um pouco mais de intelecto. Precisavam 
criar as regras da disputa e ainda de um árbitro 
para manter a ordem durante os jogos. 

Imediatamente o nome de Cristina acendeu 
na mente dos dois. Ela era a menina mais inteli-
gente do bairro. Sagaz a ponto de observar regras 
de qualquer jogo e questionar até o que estivesse 
dando certo, mas que na visão dela poderia ficar 
melhor. Cristina se metia em tudo quanto era dis-
puta, sempre com comentários pertinentes. Se à 
primeira vista parecia até ser chata, logo mostra-
va que não se tratava de chatice, mas perspicácia 
em torno do bem comum. 

Foi por conta de Cristina que as partidas dei-
xaram de ser intermináveis, com a inclusão da 
regra de tempo. Antes, vencia quem fizesse dois 
gols, e por muitas vezes o segundo teimava em 
não sair. Foram dela as propostas do gol de ouro, 
arremesso lateral rasteiro, barreira com apenas 
um jogador na cobrança de falta, e tantas outras 
pequenas mudanças que atraíam mais olhares e 
fãs para a chamada “menina da regra”. Bastava 
ela aparecer e a pelada se coloria. A chegada de 
Cristina era como um raio de sol num dia cinza, a 
cintilar nos olhares abobados. 

Era então consenso entre os dois proponen-
tes do I Campeonato de Travinha das Oito Ruas 
que a menina da regra seria a criadora do regu-
lamento e árbitra da competição. O que eles não 
consideraram foi que Cristina não podia jogar e 
arbitrar ao mesmo tempo. Grande foi o sopapo 
que levaram dela quando foram dar a notícia da 
arbitragem. Além de inteligente, linda, bem-hu-
morada, perspicaz e vacinada, Cristina era boa de 
bola. A leseira dos dois patetas foi maior porque 
eles esqueceram que era ela o cérebro do trio de-
les. O passe refinado, quase como quem dança, e 
a gana de voltar para marcar que só ela tinha. De-
pois de um carão do grande, ela topou construir 
o regulamento, mas se negou a apitar. Iria entrar 
como jogadora e para disputar o título. 

(continua…)

A menina 
da regra I

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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A diretoria do Treze 
promete apresentar oficial-
mente, na tarde deste sábado 
(19), no Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Grande, 
o elenco que vai disputar o 
Campeonato Paraibano no 
ano que vem. A perspectiva 
é de que o clube inicie, de 
fato, o trabalho de pré-tem-
porada na próxima segunda-
feira (20) no município de 
Remígio. O “Galo” ainda não 
pode treinar no PV, pois o 
estádio está passando por 
processo de reforma em sua 
estrutura.

De acordo com o presi-
dente, Olavo Rodrigues, ao 
todo, 22 atletas serão apre-
sentados. O único reforço 
anunciado pelo clube foi o 
volante Olívio, jogador de 
33 anos, chega ao clube por 
indicação do auxiliar técnico 
Capitão. Outros nomes de-

vem ser confirmados como o 
goleiro Andrezon, os zaguei-
ros Patrick e Eduardo Elias e 
o atacante Vinicius. 

“O Treze já está com o 
time montado. Estamos or-
ganizando uma estrutura 
para receber os 22 atletas. 
Enfim, a torcida trezeana 
irá conhecer o elenco que 

vai lutar para trazer alegrias 
ao alvinegro. A partir de se-
gunda-feira, a programação 
segue para que sejam feitas 
as avaliações físicas e, pos-
teriormente, os treinos com 
bola”, comentou.

O mandatário ainda 
confessou que contou com 
a ajuda dos torcedores para 

bancar as passagens dos 
atletas. Diante das limita-
ções financeiras do clube na 
disputa do Campeonato Pa-
raibano, o dirigente também 
espera contar com a contri-
buição financeira da torcida 
para arcar com custos no 
decorrer da competição.

“Feliz é o time que tem 
uma torcida como a do Tre-
ze. Com ela consegui o apoio 
financeiro para contratar e 
trazer os atletas até Campi-
na Grande. Não tenho ver-
gonha nenhuma de pedir 
novamente a contribuição 
financeira para arcar com os 
nossos custos no Paraibano 
de 2022. Juntos faremos o 
Traze mais forte”, finalizou.

Presidente do Treze garante que o
novo elenco será anunciado amanhã
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Foto: Instagram/Trezeoficial

O presidente Olavo 
Rodrigues disse que 22 
jogadores serão anunciados 
e destacou o apoio da 
torcida trezeana

O vice-presidente Pedro Emanuel e o presidente Adriano Gomes têm a missão de tornar o clube viável para as disputas do Campeonato Paraibano
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Atacante do Atlético-MG se destaca como principal jogador do Brasil na temporada com gols e muitas assistências

Artilheiro do Campeo-
nato Brasileiro, com 19 gols 
e da Copa do Brasil, com oito, 
Hulk destacou a humildade 
do elenco do Atlético-MG na 
conquista da Tríplice Coroa, 
após a vitória, na última quar-
ta-feira, em Curitiba, diante 
do Athletico-PR por 2 a 1.

“O nosso coletivo foi o 
diferencial. Ganhamos jogo 
a jogo. Viemos para Curitiba, 
depois de vencer em casa, e 
enfrentamos um adversário 
muito difícil, forte, e conquis-
tar este título que vem co-
roar nossa temporada, após 
o Campeonato Brasileiro que 
era esperado há 50 anos”, 
disse o atacante, autor do se-
gundo gol.

Hulk revelou toda sua 
alegria por ser o artilheiro 
das duas competições nacio-
nais no mesmo ano. “Não é fá-
cil, mas quero destacar a aju-
da dos meus companheiros, 
da minha família e de Deus 
para obter estas conquistas”, 
afirmou o atleta, de 35 anos

Autor de 36 gols na tem-
porada, Hulk foi contratado 
no fim de janeiro, após pas-
sar 17 anos no exterior. Pa-
raibano, de Campina Grande, 
o atleta, que deixou o Brasil 
em 2004, após um ano no 

Vitória, atuou no Japão, Por-
tugal, Ucrânia e China, antes 
de desembarcar em Belo Ho-
rizonte.

Hulk voltou para o fu-
tebol brasileiro e decidiu 
seguir sua carreira no Atlé-
tico-MG. E fez um 2021 es-
petacular. Os números do 
jogador impressionam: em 
12 jogos pela Libertadores, 
em que o Galo chegou até a 

semifinal antes de ser elimi-
nado pelo Palmeiras, Hulk 
marcou sete gols e distribuiu 
três assistências. No Brasilei-
rão foram 19 tentos em seu 
nome e participação ativa no 
ataque do campeão, com sete 
assistências até o momento. 
Já na Copa do Brasil foram 
oito gols, um passe para gol, 
e uma nova artilharia e título.

No total, Hulk  marcou 
36 gols em 68 partidas ofi-
ciais disputadas desde a sua 
chegada em 2021 - igualan-
do sua melhor temporada 
artilheira, datada ainda dos 
tempos de FC Porto. A pri-
meira vítima foi o Coimbra, 
em duelo válido pelo Cam-
peonato Mineiro, e a última 
– até aqui - o Athletico-PR na 
finalíssima da Copa do Brasil.

Nos 68 jogos oficiais dis-
putados pelo Atlético-MG, 
Hulk distribuiu 13 assistên-
cias. Foram dois passes para 
gols no Campeonato Mineiro, 
três na Libertadores, outro 
na Copa do Brasil, e sete as-
sistências no Brasileirão.

Apesar da participação 
direta para o gol de Nathan 
contra o Internacional, na vi-
tória por 1 a 0 pela quarta ro-
dada do Brasileirão, o lance 
não foi contabilizado como 
estatística - a dúvida talvez 
tenha existido devido ao des-
vio/dividida que houve com 
o volante Johnny na hora do 
passe final.

Hulk retornou ao Bra-
sil com um contrato de dois 
anos com o Galo, válido até o 
fim de 2022. Como bateu me-
tas de rendimento, o vínculo 
se estendeu, segundo o pre-
sidente alvinegro, até o final 
de 2023.

Agência Estado/Goal 

Surto de Covid-19 no Real Madrid

Vírus provoca adiamento de partidas

Ana Marcela é
prata em Abu Dabi 

Mercedes desiste de recurso contra o título de Max Verstapen

O atacante Rodrygo é o segundo bra-
sileiro a testar positivo para a covid-19 
no Real Madrid. Um dia após o compa-
triota Marcelo e o croata Modric serem 
diagnosticados com o vírus, o clube 
merengue anunciou mais cinco casos 
em seu elenco, um deles na comissão 
técnica. “O Real Madrid comunica que 
nossos jogadores Asensio, Bale, Lunin 
e Rodrygo, e nosso primeiro assistente 
técnico, Davide Ancelotti, deram resul-

tado positivo para a covid-19”, infor-
mou o clube, ontem. Marcelo e Modric 
foram os primeiros casos apontados no 
elenco. O Real não informou se seus 
jogadores estão assintomáticos, mas 
todos vão passar por regime de isola-
mento de 14 dias. O surto de covid-19 
no elenco pode ser oriundo do clássico 
com o rival Atlético de Madrid, no do-
mingo passado, já que Oblak e Koke 
jogaram com gripe e febre no rival.

O assustador crescimento dos casos de 
covid-19 entre os jogadores dos clubes 
da elite da Inglaterra agora chegou ao 
elenco do Leicester. Sem "time" para 
escalar diante do Tottenham, que seria 
ontem, o clube solicitou o adiamento 
da partida marcada para o King Power 
Stadium e foi atendido pela Premier 
League, que administra o campeonato 
Inglês. Foi o terceiro jogo remarcado 
somente nesta rodada e o quarto da 

competição por causa da epidemia. 
"Partida no King Power Stadium de-
sativada devido a um aumento de 
casos positivos de covid-19 no time do 
Leicester", informou a Premier League. 
Logo, o Tottenham também anunciou 
a seus torcedores. "Podemos confirmar 
que o jogo que seria em Leicester city 
foi adiado após uma reunião do con-
selho da Premier League na manhã de 
ontem", informou.

Ana Marcela cunha não cansa de 
colecionar feitos. Depois de ser 
a primeira nadadora brasileira 
a conquistar o ouro olímpico na 
maratona aquática, nos Jogos de 
Tóquio-2020, a baiana chegou, 
ontem, ao seu quinto título do 
circuito Mundial de Maratonas 
Aquáticas da Federação Interna-
cional de Natação (Fina, na sigla 
em inglês). Ela obteve o feito 
após ser vice-campeã da etapa 
de Abu Dabi, nos Emirados Ára-
bes Unidos, do Fina Marathon 
Swim World Series. Ana Marcela, 
considerada maior nadadora de 
águas abertas da história, nadou 
apenas três das quatro etapas 
realizadas nesta temporada. A 
atleta brasileira venceu duas e, 
com a prata dessa quinta-feira, 
terminou empatada no ranking 
com a francesa Oceane cassignol 
com 2.300 pontos.

Após alguns dias em silêncio completo, a Mercedes reapareceu, ontem, em um longo comunicado oficial. Nele, a escuderia alemã lamentou 
de forma veemente os incidentes ocorridos nas voltas finais do GP de Abu Dabi, no último domingo, mas decidiu retirar o recurso contra o 
resultado da corrida, que fechou a temporada 2021 da Fórmula 1. Isso horas antes da cerimônia de Premiação da Federação Internacional 
de Automobilismo, em Paris. A Mercedes disse que aceita o movimento da FIA em investigar os eventos do último fim de semana, nos Emi-
rados Árabes Unidos, e por isso sente que a ação não seria mais necessária. A escuderia criticava o modo como o diretor de provas Michael 
Masi havia selecionado apenas os retardatários entre o inglês  Hamilton e o holandês Verstappen, no processo de relargada.

Curtas
Foto: Wolfgang Wilhelm for Daimler AG

Incrível Hulk

ARTILHEIROS DO BRASIL

n Hulk (Atlético-MG) - 36 gols
n Gabigol (Flamengo) - 34 gols

n Gilberto (Bahia) - 26 gols

n Diego Souza (Grêmio) - 24 gols

n Bruno Henrique (Flamengo) - 20 gols

n Fred (Fluminense) - 20 gols

O paraibano Hulk fez uma temporada 
excepcional na sua volta ao futebol 
brasileiro após 17 anos no exterior 
e conquistou vários prêmios

marcados por Hulk na 
temporada deram a ele a 
artilharia do Brasileirão e 

Copa do Brasil

36 gols

Bicampeões dispersos no retorno
Agora bicampeão da Copa do 

Brasil, após a vitória por 2 a 1 sobre 
o Athletico-PR por 2 a 1, em Curitiba, 
parte do elenco do Atlético-MG desem-
barcou no Aeroporto Internacional de 
Confins, na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, no início da manhã de 
ontem. Na bagagem, a delegação levou 
a taça da competição nacional, vencida 
pelo clube mineiro pela 
segunda vez - a primei-
ra foi em 2014.

Voltaram para Belo 
Horizonte os zagueiros 
Réver e Igor Rabello, 
os meias Dylan Borre-
ro, Nacho e Zaracho 
e o atacante Hulk e 
Savarino, entre outros 
membros da comissão 
técnica e da diretoria. 
Alguns, como é o caso do treinador 
Cuca, só retornarão à capital mineira na 
reapresentação para a pré-temporada 
de 2022, marcada para começar no dia 
17 de janeiro

Desta vez, foram poucos os tor-
cedores que se deslocaram ao aero-
porto para acompanhar a chegada 
dos atletas. Um dos jogadores que 
desembarcou em Belo Horizonte, Igor 

Rabello disse que a noite de quarta-
feira e a madrugada de quinta foram 
de bastante festejo. "A noite foi bem 
intensa. Agora é cada um comemorar 
com sua família, aproveitar para des-
cansar bastante", afirmou.

A diretoria do Atlético-MG não pre-
parou nenhuma comemoração oficial 
na capital mineira. Mas a festa da torci-

da começou ainda antes 
do jogo de quarta-feira. 
Com o duelo realizado 
em Curitiba, vários bares 
de Belo Horizonte rece-
beram os atleticanos no 
decorrer da noite. Após 
a confirmação do título, 
a maior concentração 
pelas ruas foi em frente 
à sede administrativa 
do clube, no bairro de 

Lourdes. Houve foguetório no local. 
No Ginásio Mineirinho, a partida foi 
transmitida em um telão, com atrações 
musicais desde o início da noite.

Outros pontos de comemoração 
foram registrados em pontos tradicionais 
de Belo Horizonte: na Avenida Olegário 
Maciel, região Centro-Sul, onde fica lo-
calizada a sede do clube, e também na 
Praça Sete, no centro da capital mineira.

A noite foi bem 
intensa. Agora é cada 

um comemorar com sua 
família, aproveitar 

para descansar 
bastante 
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Maria de Lourdes, Francisca, Josepha e Aluska são exemplos de marcos sepulcrais em cemitérios e logradouros públicos

Paraíba preserva tradição das 
chamadas “crianças santas”

“Vinde a mim as crianci-
nhas, porque delas é o reino 
dos céus”. Essa frase, dita por 
Jesus segundo os evangelhos 
de Mateus, Marcos e Lucas, ex-
pressa a pureza das crianças, li-
vres de pecado e maldade. Essa 
ideia é tão enraizada na cultura 
cristã que notícias de mortes 
prematuras, especialmente de 
forma trágica, ocasionam co-
moção social na população. Na 
Paraíba, há alguns casos em-
blemáticos de peregrinações a 
marcos sepulcrais de crianças 
consideradas santas.

Na capital paraibana, por 
exemplo, no Cemitério Senhor 
da Boa Sentença, localizado no 
Varadouro, existe um túmulo 
bem conhecido que abriga o 
corpo de uma menina que “se 
tornou uma santa popular”. 
Maria de Lourdes era uma ga-
rota de dez anos que morava 
no interior da Paraíba e veio 
trabalhar em uma casa de fa-
mília em João Pessoa.

Ela foi morta por es-
pancamento promovido por 
policiais mirins, acusada de 
roubar lençóis e joias da sua 
patroa, na década de 1960. 
Pouco tempo depois, a patroa 
achou os objetos e, segundo 
relatos, ela teria ficado louca. 
O caso ganhou repercussão 
nos jornais da época. A meni-
na foi sepultada em uma área 
distante da entrada do cemi-
tério. Quando provaram sua 

inocência, o Padre Zé Coutinho 
sugeriu que seu túmulo fosse 
realocado para uma posição 
de destaque, como forma de 
fazer justiça à morte prema-
tura e brutal da menina.

O antropólogo Weverson 
Bezerra estudou o caso Ma-
ria Lourdes no seu Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) 
‘Lembre de Mim: um olhar an-
tropológico sobre o Dia dos 
Mortos no Cemitério Senhor 
da Boa Sentença’. Na percep-
ção dele, essa mudança de 
lugar no cemitério represen-
tava uma ressignificação de 
sua história na sociedade. “A 
sociedade foi tomada por um 
sentimento de culpabilização 
pelo seu linchamento, mas, 
depois que sua inocência foi 
provada, as pessoas transfor-
maram esse sentimento em 
santidade”, explicou.

O túmulo em questão se 
torna lugar de devoção por 
adultos e, sobretudo, por crian-
ças, que dão a Maria de Lourdes 
tratamento idêntico ao que se 
dá aos santos oficiais da liturgia 
católica. Um fato interessante é 
que as crianças que moravam 
nas proximidades do Boa Sen-
tença passaram a desenvolver 
uma identificação com Maria 
de Lourdes, pois ela morreu 
quando ainda era criança.

“Ela é a santa das crian-
ças, então, elas começaram a 
fazer pedidos e até deixavam 
brinquedos para ela, pois di-
zem que Maria de Lourdes não 
conseguiu brincar em vida. 

Essa devoção das crianças 
começou a chamar a atenção 
dos adultos, que passaram a 
fazer pedidos e terem suas 
promessas alcançadas”, anali-
sou Weverson.

Outro caso de grande re-
percussão é a Cruz da Menina, 
em Patos, onde milhares de 
pessoas vão em romaria orar 
e agradecer a algum pedido 
feito à menina Francisca, bar-
baramente assassinada, no 
dia 13 de outubro de 1923, 
pelos pais adotivos. Natural 
de São Mamede, Mário Bento, 
assessor técnico da Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb) de João Pessoa, conta 
detalhes do caso. Uma cruz 
marcou o local onde o corpo 
de Francisca foi encontrado. 
“Todo mundo que passava 
por lá fazia uma oração para 
a menina, se tornando uma 
tradição na cidade”, contextua-
lizou Mário.

Devido à seca que asso-
lava o local, um agricultor fez 
promessa por intermédio da 
menina para salvar seu reba-
nho. Pouco tempo depois, ele 
perfurou um poço que tinha 
água. Para agradecer à graça 
conquistada, resolveu cons-
truir uma capela em memória 
da menina Francisca, que foi 
inaugurada em 1929.

“Com o tempo, o local tor-
nou-se um centro de romaria 
das pessoas que relataram ter 
alcançado milagres. Hoje, o 
local tem uma belíssima estru-
tura para acolher os devotos, 

sendo considerado um ponto 
turístico religioso importante 
na cidade de Patos”, informou.

Outro caso marcante é a 
cruz de madeira de aroeira 
da menina Josepha, em Caba-
ceiras, que atrai romarias de 
inúmeras cidades do estado 
da Paraíba e estados vizinhos 
para fazerem suas preces à 
menina que, em fins do sé-
culo XIX, se perdeu e morreu 
no mato com fome e sede. Se-
pultada no mesmo lugar em 
que seu corpo foi encontrado, 
a menina adquiriu fama de 
operar milagres e até hoje seu 
túmulo é visitado por fiéis e 
pagadores de promessas.

No Cemitério do Monte 
Santo, em Campina Grande, 
existe o caso da menina Aluska 
Santos de Andrade, falecida 
em 1971, vítima de hidrocefa-
lia – uma doença que acumula 
líquido na cavidade craniana. 
Na época, a hidrocefalia não 
era tão conhecida. “O caso 
ganhou repercussão, pois a 
cidade acompanhou o sofri-
mento e as dores dos pais em 
peregrinação com a menina 
pelos hospitais de Campina 
Grande, Recife e até de São 
Paulo. A menina acabou mor-
rendo com apenas seis anos de 
idade”, explicou o historiador 
Vanderley de Brito.

Ainda hoje, várias pes-
soas vão ao cemitério visitar 
seu túmulo para acender ve-
las, deixar bonecas, flores, ex-
votos e pedir ou agradecer à 
santinha por alguma graça al-

1187 — Papa Gregório VIII
1830 — Simon Bolívar, militar venezuelano
1966 — Sylvia Telles, cantora e compositora brasileira
1969 — Costa e Silva, militar, ditador e político brasileiro, 
27º presidente do Brasil
2002 — Evandro Lins e Silva, 
jornalista, escritor e político brasileiro
2010 — Epitácio Leite Rolim, médico e político (PB)
2011 — Cesária Évora, cantora cabo-verdiana
2011 — Joãosinho Trinta, carnavalesco brasileiro
2011 — Kim Jong-il, político norte-coreano
2011 — Sérgio Britto, 
ator, diretor teatral e roteirista brasileiro
2016 — Luzardo Alves da Costa, 
cartunista e chargista (PB)
2020 — Manoel Beirão Boulitreau, 
médico ortopedista e traumatologista (PB)

Mortes na História

Obituário

José Anderson
14/12/2021 – Aos 21 anos, na zona rural 
de Curral de Cima (PB), eletrocutado. Ele 
morreu após uma descarga elétrica ao 
tentar passar por uma cerca de arame ele-
trificada. O caso foi registrado na Delegacia 
de Polícia Civil de Mamanguape (PB) e está 
sendo investigado.

Foto: Notícia Paraíba

Antônio Azevedo
13/12/2021 – Aos 88 anos, em 
Recife (PE), após passar por uma 
cirurgia para corrigir aneurisma na 
veia horta. Jornalista paraibano que 
atuou como colunista social e na 
Editoria de Economia no Jornal do 
Commercio e como assessor da Assembleia Legislativa 
de Pernambuco (ALPE).

Foto: Divulgação

Joselina Cabral da Silva
14/12/2021 – Aos 44 anos, em Patos (PB), 
em consequência de um acidente de moto-
cicleta envolvendo uma van. Era funcionária 
do Hospital Infantil Noaldo Leite, em Patos.

Foto: Notícia Paraíba

Aforismo
“O significado da morte em 
particular para cada sujeito 

determinará em grande 
medida a postura que 
assumirá frente a ela.”

(Fabrício Oliveira)
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CONTATOS 

n Para críticas, correções, colaborações, 
sugestões, informações sobre óbitos e propostas 
de temas relacionados à Seção Memorial do 
jornal A União, o leitor pode entrar em contato 
pelo e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com 
ou pelo WhatsApp (83) 98854-1491.

Severino Veríssimo
15/12/2021 (estava desaparecido desde 
6/12/2021) – Aos 82 anos, em Alhandra 
(PB). Seu corpo foi encontrado em uma 
região de mata, na zona rural. Polícia Cien-
tífica investiga o caso.

Foto: Divulgação

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

Foto: Weverson Bezerra

Túmulo da menina Maria de Lourdes, 
no Senhor da Boa Sentença, na capital, 

atrai devotos em busca de milagres

cançada. Para o historiador, ca-
sos como esses causam grande 
repercussão no Nordeste por 
se tratarem de crianças – sím-
bolo da pureza e inocência.

“A cultura é tão forte nos 
interiores do Nordeste que 
quando uma criança morre 
é chamada de ‘anjinho’ por 
serem indefesas e delicadas. 
Quando uma criança morre, 
principalmente de forma re-
pentina e sofrida, tende a oca-

sionar grande comoção social 
e a despertar um imaginário 
de santidade”, analisou.

A morte da criança oca-
siona sensibilização até no 
presídio, obedecendo a um 
código de ética. “Caso o moti-
vo da prisão seja o assassinato 
de uma criança, os próprios 
presidiários ‘fazem justiça’ 
matando o indivíduo que co-
meteu esse crime hediondo” 
exemplificou o historiador.

Joselita Freitas de Sousa (Lita)
15/12/2021 – Aos 73 anos, em Patos (PB), 
de causa ainda desconhecida. Ela deixa 
o viúvo Francisco Dantas de Sousa, com 
quem era casada há 53 anos. Tinha cinco 
filhos, oito netos e um bisneto.

Foto: Arquivo Pessoal

Joel Vidal Bento do Nascimento
15/12/2021 – Aos 25 anos, em Pedras 
de Fogo (PB), assassinado. Foi morto 
a tiros. Ele havia sido intimado para 
prestar depoimento sobre o duplo homi-
cídio que vitimou dois amigos no dia 7 
de dezembro (José Lucas, de 18 anos, e 
Jeferson Alves, de 19).

Foto: Notícia Paraíba

Rubinho Valença
13/12/2021 – Aos 56 anos, em Recife 
(PE), por problemas cardíacos. Ex-presi-
dente da Fundação do Patrimônio Históri-
co e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), 
um dos idealizadores do Festival de Inver-
no de Garanhuns. Atuava como advogado e 

Foto: TV Globo

era conhecido na cena musical. Também atuou como produ-
tor de Alceu Valença, com quem escreveu algumas músicas.

Sandra Starling
14/12/2021 – Aos 77 anos, em Belo 
Horizonte (MG), de parada cardíaca. Ex-de-
putada federal por Minas Gerais e uma das 
fundadoras do Partido dos Trabalhadores 
(PT). Ela doou o corpo para estudos para 
a Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Foi a primeira mulher a con-
correr ao governo do estado de Minas Gerais, em 1982, e eleita 
deputada estadual em 1987. Se tornou deputada federal em 
1991 e ocupou o cargo de secretária municipal da Educação de 
Belo Horizonte. Retornou ao Congresso Nacional em 1999.

Foto: Diap

Riccardo Ehrman
14/12/2021 – Aos 92 anos, em Madri, Es-
panha. Jornalista italiano que ficou famoso 
por fazer uma pergunta histórica a um 
político da República Democrática Alemã 
(RDA) em 1989 que acabou levando à que-
da do Muro de Berlim. De origem polonesa 
e judaica, ele nasceu em Florença, em 4 de novembro de 
1929. Aos 13 anos foi enviado a um campo para judeus fun-
dado pelo ditador italiano Benito Mussolini, no sul da Itália. 
Estudou Direito e Música e começou a carreira como repór-
ter dos jornais diários de Florença Il Matino e La Natione.

Foto: Divulgação

Fernando Calderari
14/12/2021 – Aos 82 anos, em Curitiba 
(PR). Artista plástico nascido na cidade 
de Lapa (PR). Foi pintor, gravador e pro-
fessor. Formado em pintura pela Escola 
de Música e Belas Artes do Paraná. Fez 
mais de 40 exposições, que passaram 
pelo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e no exterior.

Foto: RPC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 020/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de Amplia-

ção e Reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Professor Geraldo Costa (Sede do 
Município) e Joaquim Pereira de Miranda Henriques (Sítio Ribeiro), no Município de Alagoa Grande.

 HOMOLOGAÇÃO
 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em 

epígrafe a empresa CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, no valor total de R$ 446.721,85 
(Quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). 

Alagoa Grande(PB), 15 de dezembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 54/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 28.099.674/0001-04.
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de Amplia-

ção e Reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Professor Geraldo Costa (Sede do 
Município) e Joaquim Pereira de Miranda Henriques (Sítio Ribeiro), no Município de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 446.721,85 (Quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte e um 
reais e oitenta e cinco centavos).

FONTE DE RECURSOS: FUNDEB, FPM, ICMS e DIVERSOS. 
VIGÊNCIA: 210 dias.

Alagoa Grande(PB), 15 de dezembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida 15 de Novembro, 153 - Centro (anexo do Hospital Municipal) - Alagoa Grande - PB, às 
08:00 horas do dia 29 de Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: Aquisição de combustíveis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 012/09; Decreto Municipal nº 063/18; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273–2267. E-mail: saude_alg@hotmail.
com. Edital: www.alagoagrande.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Grande - PB, 15 de Dezembro de 2021
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

15 de Novembro, 153 - Centro (anexo do Hospital Municipal) - Alagoa Grande - PB, às 09:00 horas 
do dia 29 de Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Serviços de fotocópias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 012/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3273–2267. E-mail: saude_alg@hotmail.com. Edital: www.alagoagrande.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Grande - PB, 15 de Dezembro de 2021
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSÉ SALVADOR DE BARROS, 

LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: VERSATTA SER-
VIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - Valor: R$ 165.132,24. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco 
Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 14 de Dezembro de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 

PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021
Espécie: Ata nº 027 - Pregão Eletrônico nº 0027/2021. Que objetiva o registro de preços para: 

Eventual aquisição de material permanente, equipamentos e mobiliários para suprir as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro 
de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ  01.612.635/0001-02 e - IMPERIO 
SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA CNPJ: 23.106.657/0001-33 Item(s): 3. Valor: 
R$ 32.000,00 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI. CNPJ: 
35.458.953/0001-82 Item(s): 1 - 2 - 6. Valor: R$ 16.020,00 Total: R$ 48.020,00. Data da Assinatura: 
13/10/2021. Validade: 12 meses. Ata disponível na íntegra no endereço Eletrônico http://assuncao.
pb.gov.br/licitacoes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2021, que objetiva: Aquisição de materiais e equipamentos de informática, através da Ata 
de Registro de Preços N.º 10004/2021 da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande – PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 141.702,00.

Assunção - PB, 14 de Dezembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00028/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) 
MOTOCICLETAS 0 (ZERO) KM, PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. ABERTURA: 08/12/2021 as 09:00 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 08/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Veículo leve zero quilômetro 2021/2022 para atender a demanda da Secre-
taria de Municipal de Educação conforme especificações constantes no Anexo I Termo de Referência. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00029/2021. DOTAÇÃO: 02.060–SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO – 02060.12.361.0400.1009 – AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS–FEB 
30% – 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECURSO 113: 
Transferências do FUNDEB – Impostos 30%. 12.365.0400.2130 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO INFANTIL – FEB 30% – VAAT – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – 44.90.52 – Equi-
pamentos Material Permanente; Fonte de Recurso 119 ; 02060.12.361.0400.1011 – AQUISICAO 
DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS – 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE – FONTE 111 – 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educa-
ção.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e: CT Nº 00128/2021 - 13.12.21 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 146.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Ampliação 
da E.M.E.F Prof. Evandir Gonçalves de Oliveira localizada no Conjunto José de Assis Pimenta 
no município de Assunção – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2021. 
DOTAÇÃO: 02.060–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 02060.12.361.0400.1008 – CONST.AMPL. E 
REFORMA DE UNID.ESCOLARES–FEB 30%; 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES (FONTE 
113 Transferências do FUNDEB 30%); 02060.12.361.0400.1010 – CONST.AMPLIACAO E REF.DE 
UNID.ESCOLARES; 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES; (FONTE 111 Receitas de Impos-
tos e de Transferência de Impostos – Educação e/ou 124 Outras Transferências de Recursos do 
FNDE). VIGÊNCIA: até 01/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção 
e: CT Nº 00123/2021 - 01.12.21 - TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 129.424,53.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS A SEREM ISNTALADOS EM VIAS PUBLICAS E PRAÇAS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00038/2021. DOTAÇÃO: 02.030–SECRE-
TARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO – 02030.04.122.0200.2004 – MANUTEN�AO 
DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO – 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA – Fonte de Recurso 001 Recursos Ordinários.. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção 
e: CT Nº 00124/2021 - 02.12.21 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA 01670627438 - R$ 29.497,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS QUE SERÁ UTILIZADO PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE TRANSPORTE 
DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00025/2021. DOTAÇÃO: 02.060–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 02060.12.361.0400.1011 – 
AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSO – 4.4.90.52.00.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 124 – Outras Transferências de Recursos do 
FNDE; 02060.12.361.0400.1009 – AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS–FEB 
40% – 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – FONTE DE RECURSOS 
113 Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00126/2021 - 
13.12.21 - BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI - R$ 408.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Eventual aquisição de material permanente, equipamentos e mobiliários para suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação conforme planejamento estratégico anual 
e Anexo I do termo de referência deste instrumento. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00027/2021. DOTAÇÃO: 02.060–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 02060.12.361.0400.1009 – AQUIS.
DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS–FEB 30%, 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MA-
TERIAL PERMANENTE, (FONTE 113 Transferências do FUNDEB 30%); 02060.12.361.0400.1011 
– AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS, 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE (FONTE 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos 
– Educação e/ou 124 Outras Transferências de Recursos do FNDE); 02060.12.365.0400.1015 – 
REAPARELHAMENTO DE CRECHES; 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE (FONTE: Recursos do VAAT e/ou 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos 
– Educação e/ou 124 Outras Transferências de Recursos do FNDE); 02060.12.365.0400.2054 
– MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES – 30%, 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE (FONTE 113 Transferências do FUNDEB 30%).. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: 
CT Nº 00125/2021 - 13.12.21 - IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA - R$ 
32.000,00; CT Nº 00127/2021 - 13.12.21 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 
ESCRITORIO EIRELI - R$ 16.020,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de reforma e amplia-

ção da Escola Municipal Plínio Forte Maia de Belém do Brejo do Cruz/PB. Data e Local, às 09:00 
horas do dia 05/01/2022, na sala de Reuniões da CPL, na Rua Alcindo Olímpio Maia, 432 - Manoel 
Forte Maia, Belém do Brejo do Cruz – PB.

Belém do Brejo do Cruz/PB, 15 de dezembro de 2021.
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitaca-
ocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Eletrônicos 
e Eletrodomésticos, visando atender às necessidades das diversas secretarias do município de 
Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Janeiro de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 horas do dia 12 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 16 de Dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COBERTURAS 
ESPECIAIS PARA CURATIVOS, PARA ATENDE ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 
E MATERNIDADE PE. ALFREDO BARBOSA, POLICLÍNICA LEONAR MOZART E SAD – SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO A DOMICÍLIO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Aber-
tura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 
horas do dia 13 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 16 de Dezembro de 2021.
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.014/2021/SEMAS/PMCG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.05.112/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de despesa 

, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que consta 
na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.014/2021 celebrada em decorrência 
da ata de registro de preços nº 041/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 057/2021, pro-
movido pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Funcional 
Programática: 08.244.1018.2127/ 08.243.1018.2114/ 08.244.1018.2123. Fonte de Recursos: 1311. 
Elemento de Despesa: 3390.30. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. VALOR: R$ 20.253,91 
(vinte mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), em favor do fornecedor: 
ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - ME, CNPJ n° 32.056.101/0001-70, Endereço: AV. Presidente 
Getúlio Vargas, 377 – Centro Campina Grande – PB.

Campina Grande, 14 de dezembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.138/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.138/2021/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E ANDERTON CAVALCANTE SOUTO – ME. OBJETO CONTRATUAL: ADESÃO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA Nº 2.05.014/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS, 
LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL  Nº 
4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2127/ 08.243.1018.2114/ 08.244.1018.2123. 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E ANDERTON CAVALCANTE SOUTO. VALOR GLOBAL: R$ R$ 20.253,91 (vinte mil, 
duzentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos). DATA DE ASSINATURA: 14/12/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA DE ORLA NO BALNEÁRIO CANGATI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB – 2ª 
ETAPA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 16 de Dezembro de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00017/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00017/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE 
ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO À SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CONDE–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: DORE SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - R$ 10.500,00.

Conde - PB, 22 de Novembro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00022/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00022/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS PARA O CENTRO DE ESPE-
CIALIDADES ODONTOLÓGICAS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA - R$ 13.735,90. 

Conde - PB, 10 de Dezembro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00017/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00017/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE 
ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO À SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CONDE–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: DORE SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - R$ 10.500,00. 

Conde - PB, 22 de Novembro de 2021. 
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAME PE-
ATE/BERA COM SEDAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00020/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE – 21.60.10.301.0034.2053 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00058/2021 
- 10.12.21 - MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - R$ 7.700,00.
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00022/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00022/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS PARA O CENTRO DE ESPE-
CIALIDADES ODONTOLÓGICAS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA - R$ 13.735,90. 

Conde - PB, 10 de Dezembro de 2021. 
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE 
ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO À SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CONDE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00017/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 2160.10.301.0034.2053 – ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00054/2021 - 
03.12.21 - DORE SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - R$ 10.500,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS PARA O CENTRO DE ESPE-
CIALIDADES ODONTOLÓGICAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 2160.10.301.0034.2053 – ELEMENTOS DE DESPESA: 4.4.90.52.01 – EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00057/2021 - 10.12.21 
- HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA - R$ 13.735,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 405/2021
Pregão Presencial Nº: 025/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: DB Cons-

trutora Eireli, CNPJ: 42.312.300/0001-56. Valor total contrato: R$ 183.450,00 (Cento e oitenta e três 
mil, quatrocentos e cinquenta reais), referente aos itens: 1, 2 e 4. Objeto: Prestar o para serviços 
parcelado em forma de locação diária de equipamentos, que serão usados na manutenção preventiva 
e corretiva das estradas de terra do Município de Coremas-PB. Forma de pagamento: De acordo 
com a execução dos serviços/entregas. Fonte de Recurso 01: Recursos próprios (Diversos) da 
Prefeitura de Coremas-PB. Dotação: QDD/2021, ficando automaticamente incorporadas as dota-
ções do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Início dos serviços ou 
entrega: Em até 5 (cinco) dias. Vigência do contrato: Até 15/12/2022, considerado da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Partes: Sr. Irani A. 
da Silva (Pela contratante) e o Sr. José Danilo Dantas Braga (Pela contratada).  

Coremas-PB, 15 de dezembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-
PAL DE ENSINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADAILTON 
HERMINIO SOUTO - R$ 69.060,60; AILDO GOMES DE LIMA - R$ 52.719,10; DANIEL PIMENTA 
LIMA - R$ 65.845,08; FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA - R$ 148.474,20; JOAREZ GOMES DA 
SENA JUNIOR - R$ 45.833,34; JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA - R$ 77.464,80; JOSE ROBERTO 
BARROS SANTOS - R$ 83.920,20; JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS - R$ 40.884,20; 
JUCIVAN PIMENTA SOARES - R$ 57.453,06; JUSCELINO FARIAS MOREIRA - R$ 81.338,04; 
LIDIANE SILVA DE MEDEIROS - R$ 83.920,20; PEDRO SÉRGIO DE SOUTO MARCELINO - R$ 
58.098,60; WILDENBERG DAVID PONTES NASCIMENTO - R$ 45.833,34.

Cuité - PB, 07 de Dezembro de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNI-
CIPAL DE ENSINO; ADJUDICO o seu objeto a: ADAILTON HERMINIO SOUTO - R$ 69.060,60; 
AILDO GOMES DE LIMA - R$ 52.719,10; DANIEL PIMENTA LIMA - R$ 65.845,08; FLAVIO SILVA 
GOMES PEREIRA - R$ 148.474,20; JOAREZ GOMES DA SENA JUNIOR - R$ 45.833,34; JOSE 
JARBAS SOUZA OLIVEIRA - R$ 77.464,80; JOSE ROBERTO BARROS SANTOS - R$ 83.920,20; 
JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS - R$ 40.884,20; JUCIVAN PIMENTA SOARES - R$ 
57.453,06; JUSCELINO FARIAS MOREIRA - R$ 81.338,04; LIDIANE SILVA DE MEDEIROS - R$ 
83.920,20; PEDRO SÉRGIO DE SOUTO MARCELINO - R$ 58.098,60; WILDENBERG DAVID 
PONTES NASCIMENTO - R$ 45.833,34.

Cuité - PB, 02 de Dezembro de 2021
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2021, que objetiva: 
Contratação de Empresa Especializada no Ramo da Construção Civil para Reforma e Conclusão 
da Ampliação da Secretaria de Educação deste Município; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JJ TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 86.181,64.

Dona Ines - PB, 15 de Dezembro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo da Construção Civil para Reforma 
e Conclusão da Ampliação da Secretaria de Educação deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 
12.361.2007.2013 Manter as Atividades da Educação Básica – FUNDEB 40% . 4490.51.99.1115 
Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 14/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Dona Inês e: CT Nº 00166/2021 - 16.12.21 - JJ TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 86.181,64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
OBJETO: Contratação de agência de publicidade para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Esperança - PB. LICITANTE HABILITADO: MAIS PROPAGANDA LTDA. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão 
pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 16/12/2021, às 09:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comis-
são Permanente de Licitação, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 
08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 07 de Dezembro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
OBJETO: Contratação de agência de publicidade para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Esperança - PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: MAIS PROPAGANDA LTDA - Valor: R$ 559.960,00. Dos atos decorrentes do proce-
dimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 12h00min dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 07 de Dezembro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2020, que objetiva: Aquisição 
parcelada de hortifrutigranjeiros, mediante requisição periódica, para atender as necessidades das 
diversas Secretarias deste Município; ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 
09948634462 - R$ 8.924,40; JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 30.633,00.

Esperança - PB, 05 de Outubro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2021, que objetiva: 
Contratação de agência de publicidade para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Esperança - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e o seu objeto a: MAIS 
PROPAGANDA LTDA - R$ 559.960,00.

Esperança - PB, 16 de Dezembro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 10.2021 
OBJETO: Construção de Passagem molhada sobre o rio Guarabira na Rua Tranquilino Xavier 

– Nordeste I. 
EMPRESAS HABILITADAS:
29.903.019/0001-20- META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, por atender a todos os requisitos 

de habilitação
18.547.219/0001-70- DIT CONSTRUÇÕES IMOB. E SERVIÇOS EIRELI, por atender a todos 

os requisitos de habilitação
03.757.786/0001-84- INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, por atender a todos 

os requisitos de habilitação
43.339.438/0001-01- SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI , por atender a todos os 

requisitos de habilitação
36.428.864/0001-56-CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   , por 

atender a todos os requisitos de habilitação
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 23.12.2021, às 08h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB,15 de Dezembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 11.2021 
OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços na Conclusão  de uma Creche Proin-

fância – Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto Alto da Boa Vista – Guarabira/PB, conforme Termo 
de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE

EMPRESAS HABILITADAS:
23.587.584/0001-49- AGUIAR &  AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA-ME, por atender a todos os 

requisitos de habilitação
29.903.019/0001-20- META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, por atender a todos os requisitos 

de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
30.194.428/0001-83 – SÃO BENTO INSTALAÇÕES E MAN. EIRELI, motivos: não apresentou 

o subitem 8.2.2.  do edital.
42.179.361/0001-97 – CONSTRUTORA PARAIBANA, motivos: não apresentou o subitem 

8.2.2.  do edital.
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 23.12.2021, às 09h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB,15 de Dezembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de dezembro de 2021 

Publicidades
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REPUBLICADO POR CORREÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
13h30min (horário de Brasília) do dia 03 de Janeiro de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE através de emenda parlamentar 81000393, mediante edital e seu 
termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@
gmail.com e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 16  de dezembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00060/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00060/2021, 
que objetiva: Contratação do pacote de serviços ofertado pela Caixa (GIGOV João Pessoa) no âmbito 
do CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS, que consiste no Análise Técnica de Projetos e Empreendimentos 
e na Vistoria de Constatação Final do empreendimento CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO 
AO ROMEIRO.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - R$ 8.500,0 – Oito Mil e quinhentos reais

Guarabira - PB, 30 de Novembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00061/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00061/2021, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRUR-
GIA CONFORME DEMANDA JUDICIAL.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ARTSINTESE COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA. 
CNPJ: 05.287.113/0001-33. Valor: R$ 8.142,00 (OITO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS  REAIS)

Guarabira - PB, 09 de dezembro de 2021.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00109/2021

Aos 06 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio André - Centro - 
Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 
de 2006; Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho de 2007; Decreto Municipal nº 66, de 29 de 
Dezembro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00109/2021 que objetiva o registro de preços para: Registro de preços para Aquisições parceladas 
de Eletrodomésticos diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: ARGOS LTDA
CNPJ: 42.262.411/0001-03
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

3

Aparelho de ar condicionado, 
do tipo SPLIT (parede) na cor 
branca, com potência de 18.000 
BTUS, tensão de 220V, 60 Hz. 
controle remoto, selo INMETRO 
com classificação A ou B e com 
as seguintes caracteristicas 
técnicas: ciclo frio, compressor 
Scroll, correção de fator de 
potência, compressor com aletas 
com movimentos na vertical e 
horizontal e filtro interno para 
micro particulas. GARANTIA 
MINIMA DE 12 MESES.

CONSUL UND 6 2.439,00 14.634,00

9

Freezer industrial, horizontal, 
capacidade mínima de 500 
litros com 02 tampas superiores 
em poliuretano rígido com do-
bradiças, balanceada puxador 
com fechadura, chapa interna 
e externa galvanizada dupla 
face com pintura em epóxi. Selo 
Procel. Embalagem com Infor-
mações do fabricante, manual 
de instruções em português e 
prazo de garantia.

FRICON UND 8 2.949,00 23.592,00

18

Ventilador de coluna com as se-
guintes característlcas mínimas. 
50 cm de diâmetro, grade pro-
tetora removível com 03 (três) 
velocidades. com regulagem de 
altura, na cor preto 220V.

VENTISOL UND 20 194,00 3.880,00

TOTAL 42.106,00

VENCEDOR: CRM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04.679.119/0001-93
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

5

Bebedouro refrigerado branco 
220V – Níveis de temperatura: ter-
mostrato frontal com 07 níveis de 
temperatura – Torneiras embutidas 
– Alças laterais não – Capacidade 
suporta galões de até 20 litros – 
Aprovado pelo INMETRO sim. com 
motor Alimentação 220 Volts – de 
coluna, tamanho padrão.

L I B E L L 
MASTER

UND 20 540,00 10.800,00

TOTAL 10.800,00

VENCEDOR: EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
CNPJ: 11.938.541/0001-81
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

13

Liquidificador doméstico, cor 
branca, 220 V, com um copo, com 
no mínimo 1,5L, com no mínimo 3 
funções, com alça no copo.

MONDIAL UND 5 112,00 560,00

TOTAL 560,00

VENCEDOR: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 40.001.712/0001-40
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

Aparelho de ar condicionado, 
do tipo SPLIT (parede) na cor 
branca, com potência de 12.000 
BTUS, tensão de 220V. 60 Hz, 
controle remoto, selo INMETRO 
com classíficação A ou B e com 
as seguintes caracterlsticas 
técnicas·ciclo frio, compressor 
Scroll, correção de fator de po-
tência, compressor com aletas 
com movimentos na vertical e 
horizontal e filtro interno para 
micro partículas GARANTIA 
MINIMA DE 12 MESES.

AGRATTO UND 20 1.720,00 34.400,00

TOTAL 34.400,00

VENCEDOR: THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE
CNPJ: 19.918.905/0001-73
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Aparelho de ar condicionado, 
do tipo SPLIT (parede) na 
cor branca, com potência de 
9.000 BTUS, tensão de 220V. 
60 Hz, controle remoto, selo 
INMETRO com classificaçao 
A ou B e com as seguintes ca-
racterlsticas técnicas. ciclo frio, 
compressor Scroll. correção de 
fator de potência, compressor 
com aletas com movimentos 
na vertical e horizontal e filtro 
interno para micro partículas. 
GARANTIA MINIMA DE 12 
MESES

AGRATTO/
FIT UND 20 1.515,00 30.300,00

8
Fogão doméstico na cor bran-
ca, 4 bocas, com forno, sistema 
elétrico.

BRASILAR UND 6 520,00 3.120,00

15

Refrigerador uma porta só, 
uma porta, congelador, com 
capacidade de 20 litros, ca-
pacidade do refrigerador de 
219 litros, capacidade total de 
239 litros, Compartimento de 
Ovos, Compartimento Extra 
Frio, Gavetão de Frutas, Prate-
leiras Removíveis, cor branca, 
220v, 22.5 kwh/mês; 477mm 
de largura, 1486mm de altura, 
650mm de profundidade, peso 
de 39kg. SELO PROCEL TIPO 
A. Garantia mínima: 12 meses.

ESMALTEC UND 15 1.715,00 25.725,00

16

SMART TV 32" LED. Conver-
sor digital integrado, 3 entra-
das HDMI e 2 USB. Conecte 
facilmente fones de ouvido. 
conectividade através de Wi–Fi 
e Bluetooth.

AOC UND 20 1.560,00 31.200,00

17

SMART TV 50" LED. Conver-
sor digital integrado, 3 entra-
das HDMI e 2 USB. Conecte 
facilmente fones de ouvido. 
conectividade através de Wi–Fi 
e Bluetooth.

AOC UND 10 2.680,00 26.800,00

19

Ventilador de parede oscilante 
40 cm – preto com grade de 
ferro, controle de velocidade, 
giratório, vazão 225 m³ p/min, 
potência 1/4 CV, ângulo de 
abrangência 120° – velocidade 
600 a 1400 rpm.

VENTISOL UND 50 168,00 8.400,00

20

Ventilador de parede oscilante 
60 cm – preto com grade de 
ferro, controle de velocidade, 
giratório, vazão 225 m³ p/min, 
potência ¹/4. CV, ângulo de 
abrangência 120° – velocidade 
600 a 1400 rpm.

VENTISOL UND 50 204,00 10.200,00

TOTAL 135.745,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00109/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00109/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- ARGOS LTDA.
CNPJ: 42.262.411/0001-03.
Item(s): 3 - 9 - 18.
Valor: R$ 42.106,00.
- CRM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.679.119/0001-93.
Item(s): 5.
Valor: R$ 10.800,00.
- EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
CNPJ: 11.938.541/0001-81.
Item(s): 13.
Valor: R$ 560,00.
- GM COMERCIO E SERVICO LTDA.
CNPJ: 40.001.712/0001-40.
Item(s): 2.
Valor: R$ 34.400,00.
- THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE.
CNPJ: 19.918.905/0001-73.
Item(s): 1 - 8 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20.
Valor: R$ 135.745,00.
Total: R$ 223.611,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
Guarabira - PB, 06 de Dezembro de 2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00012/2021
OBJETO : : Contratação de empresa no ramo pertinente para Pavimentação asfáltica em diversas 

ruas do município, conforme Contratos de Repasse nº 1070458-17/2020- MCIDADES.
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, CNPJ: 05.052.764/0001-44 – Valor: R$ 

1.621.887,12 (Hum Milhão  seiscentos e vinte e hum Mil oitocentos e oitenta e sete reais e doze 
centavos)

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

16 de Dezembro de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 14.2021 
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de   Pavimentação 

em paralelepípedos das ruas : Júlia Lucena (Bairro Novo) ; Dr José Tavares ( Bairro Dona Adália 
); Rua Helena Lucena de Barbosa ( Bairro Sol Nascente ) conforme Contrato de Repasse n° 
1072287-02/20020.

EMPRESAS HABILITADAS:
38.028.913/0001-99- CONSTRUPB CONSTRUTORA EIRELI, por atender a todos os requisitos 

de habilitação
18.547.219/0001-70- DIT CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA EIRELI, por atender a todos os 

requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
42.179.361/0001-97- CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI, motivos: não apresentou o subitem 

8.2.2.  do edital. Não apresentou o termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial.
05.632.905/0001-10- GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA, motivos: 8.2.2 

– Não apresentou o termo de Abertura e encerramento do balanço; CRC contador; não apresentou 
A declaração do Subitem 6.7.1

19.967.720/0001-59- SOBRAL CONSTRUTORA LTDA, motivos S: 8.2.2 – Não apresentou o 
termo de Abertura e encerramento do balanço; CRC contador; não apresentou a declaração do 
Subitem 6.7.1

38.109.852/0001-94- CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, motivos : 8.2.2 – 
Não apresentou o CRC  contador; Apresentou A declaração do Subitem 6.7.1 sem reconhecimento 
de firma.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 28.12.2021, às 09h30min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB,16  Dezembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do pacote de serviços ofertado pela Caixa (GIGOV João Pessoa) no 
âmbito do CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS, que consiste no Análise Técnica de Projetos e Empre-
endimentos e na Vistoria de Constatação Final do empreendimento CONSTRUÇÃO DE CENTRO 
DE APOIO AO ROMEIRO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00060/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 – 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 12 MESES. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 8.500,00 –Oito 
Mil e Quinhentos reais  - CT Nº 00446/2021 – 30. 11.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00060/2021.
OBJETO: Contratação do pacote de serviços ofertado pela Caixa (GIGOV João Pessoa) no 

âmbito do CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS, que consiste no Análise Técnica de Projetos e Empre-
endimentos e na Vistoria de Constatação Final do empreendimento CONSTRUÇÃO DE CENTRO 
DE APOIO AO ROMEIRO.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Infraestrutura.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 30.11.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE 
CIRURGIA CONFORME DEMANDA JUDICIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00061/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no 
orçamento vigente 2021 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e ARTSINTESE 
COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - R$ 8.142,00 – OITO MIL 
CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS. - CT Nº 00461/2021 – 09.12.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00061/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA CONFORME DEMANDA JUDICIAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 09.12.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção da 1ª etapa das calçadas 
do canal do Juá – Av. Juscelino Kubitschek, Canal do Juá. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00009/2021. RECURSOS PRÓPRIOS - Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 12 (doze) meses conforme o cronograma. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA 
IMPERIAL EIRELI, CNPJ sob o nº 18.024.639/0001-72 - CT Nº 00450/2021 – 07/12//2021 – R$ 
550.067,90 (Quinhentos e cinquenta Mil sessenta e sete reais e noventa centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de preços para Aquisições parceladas de Eletrodomésticos diversos para 
melhor atender as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00109/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OU-
TROS: Elementos de despesas 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.39.01 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00450/2021 - 06.12.21 - ARGOS 
LTDA - R$ 42.106,00; CT Nº 00451/2021 - 06.12.21 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 10.800,00; CT 
Nº 00452/2021 - 06.12.21 - EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - R$ 560,00; CT 
Nº 00453/2021 - 06.12.21 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 34.400,00; CT Nº 00454/2021 
- 06.12.21 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 135.745,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00006/2021, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 162/2021, PROCESSO N° 1381/2021/COMPRAS.GOV–SEAD, REALIZADA PELA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – ESTADO DE SERGIPE, PARA AQUISIÇÃO 
DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL CONFORME NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: INCA TECNOLOGIA DE 
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 1.347.486,50.

Gurinhém - PB, 10 de Dezembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de eletroeletrônicos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 16 de Dezembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021 PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 162/2021, PROCESSO N° 1381/2021/COMPRAS.GOV–SEAD, REALIZADA PELA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – ESTADO DE SERGIPE, PARA AQUISIÇÃO 
DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL CONFORME NECESSIDADE DA REDE MUNI-
CIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00006/2021 
- Ata de Registro de Preços nº 028/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 162/2021, realizado pela SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
ESTADO DE SERGIPE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.040–
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 – MANUTENÇÃO E DESENV. DO 
ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. DO ENSINO 
BASICO – FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PRO-
GRAMAS DO FNDE 02040.12.361.0005.2063 – OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA 
– PREC. FUNDEF 02040.12.361.0011.1003 – REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCO-
LARES 02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.99.00 OUTROS 
MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 10/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00139/2021 - 10.12.21 - INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E 
SERVICOS EIRELI - R$ 1.347.486,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO POR INCORREÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/112617 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 19/01/2022  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09H - Horário de Brasília
OBJETO Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação 

em Paralelepípedo e Implantação de Drenagem em Diversos Bairros da cidade de João Pessoa/
PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Serraria, Rua Cidade de São Francisco e Rua Cidade de 
Itabaiana) (Bairro Jaguaribe: Rua Doutor Álvaro Lemos), (Bairro Cristo, Rua Horácio Trajano)- Lote 06

CHAVE 0PGM-AP6B-S8Q7-2K76
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrêrncia Pública nº 07.034/2021, sob o critério de menor preço. 
Retificando o número da concorrência, data e horário conforme acima delineado. O Edital ficará a 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site http://transparen-
cia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Qualquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na 
Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João 
Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h às 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do 
e-mail csl.seinfra@gmail.com. 

João Pessoa, 15 de dezembro de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CHAVE CGM: T4P1-VT5G-VDXK-UWVQ

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09041/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/092909
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 909873

OBJETO: Registro de preço para futura aquisição de telas mosqueteiras com instalação, e veda 
portas, na finalidade de inibir a entrada de insetos nas áreas de alimentação das escolas e CREIS 
(Centro De Referência Infantil).

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP de nº 09041/2021, realizada no dia 09 de dezembro de 2021, às 14h30min, que teve 
como objeto o registro de preços para eventual aquisição de telas mosqueteiras com instalação, e 
veda portas, na finalidade de inibir a entrada de insetos nas áreas de alimentação das escolas e 
CREIS (Centro De Referência Infantil).foi declarada FRACASSADA, nos termos da Ata da Sessão 
Pública constante do processo administrativo sob o nº 2021/092909.

João Pessoa, 16 de dezembro de  2021.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Substituta/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.012/2019/SEPLAN              
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.031/2019/SEINFRA/SEMOB – Execução de Serviços Espe-

cializados de Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa em João Pessoa-PB. 
CONTRATANTE:  Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: Cinzel Engenharia Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo o Acréscimo de serviço, com alteração do valor contratual. 

Valor acrescido R$ 605.267,89. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto, George Ventura Morais /PMJP e Paulo Sérgio 

Valente Tavares D’ Oliveira/ Cinzel Engenharia.
Data da Assinatura: 30/11/2021

João Pessoa, 30 de novembro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretario Municipal de Infra Estrutura
George Ventura Morais

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.012/2019/SEPLAN              
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.031/2019/SEINFRA/SEMOB – Execução de Serviços Espe-

cializados de Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa em João Pessoa-PB. 
CONTRATANTE:  Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: Cinzel Engenharia Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de prazo Contratual e de Execução de 

Serviços por mais 04 (QUATRO) meses. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto, George Ventura Morais /PMJP e Paulo Sérgio 

Valente Tavares D’ Oliveira / Cinzel Engenharia.
Data da Assinatura: 10/12/2021

João Pessoa, 10 de dezembro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretario Municipal de Infra Estrutura
George Ventura Morais

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de mobiliário. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Mu-
nicipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 16 de Dezembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA POR VALOR Nº DV012/2021
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve:  Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV012/2021, que objetiva: Contratação 
de uma pessoa jurídica para prestar serviços no transporte de 10 (dez) viagens dos resíduos 
sólidos residenciais e comerciais (sendo uma viagem por semana, para o aterro sanitário ecosolo 
gestão ambiental, localizado à PB-138, 1661, Zona Rural, Campina Grande-PB, distante 163km, 
só de ida da cidade de Livramento-PB), com um caminhão com carroceria tipo roll on roll off, com 
capacidade para 40M³, que são coletados diariamente nesta cidade, ainda deverá disponibilizar 
um equipamento extra (roll on roll off) para ficar estacionado em local indicado pela Secretaria de 
Serviços Urbanos de Livramento-PB, sendo carrego e descarrego por conta da contratada; com 
base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contra-
tação da pessoa jurídica: VLS Locações e Serviços Eireli, CNPJ: 07.105.616/0001-76, Rua Josefa 
de Morais Maia, N° 89,  Distrito Industrial, CEP: 58.411-400, Campina Grande-PB, com o valor de 
R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) por cada viagem, perfazendo o valor total de R$ 
23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 16 de dezembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
SEGUNDA NOTIFICAÇÃO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 189/2020
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através de seu Gestor tornar público que está notifi-

cando a pessoa jurídica: PONTAIS SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES, CNPJ Nº 
34.059.481/0001-22 (SÓCIOS), para entregar até o dia 31/12/2021 na sede da Prefeitura de 
Livramento (Setor de Engenharia) o complemento do Projeto Executivo da Barragem de Terra 
(Açude), completos, do Açude denominado Lagoa do Juá, a ser construído na localidade Cacimba 
do Cavalo, na Zona Rural do município de Livramento-PB, referente ao Pregão Presencial Nº 
015/2020 e Contrato de Prestação de Serviços Nº 189/2020. Motivo desta notificação: A vigência 
do referido contrato termina em 31 de dezembro de 2021.

Livramento-PB, 16 de dezembro de 2021.
 Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO

DE PRAZO AO CONTRATO Nº 150/2019
Pregão Presencial Nº 016/2019. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratada: Anderton 

Cavalcante Souto-ME, CNPJ nº 32.056.101/0001-70. Considerando a necessidade de continuação 
do serviço contratado para utilização do saldo contratual existente e por se tratar também como 
serviços de natureza continuada, fica justificada a prorrogação da vigência do contrato após a 
assinatura deste termo aditivo passou de 18/11/2020 a 18/11/2021, para a nova vigência que de 
18/11/2021 a 18/11/2022, visando a continuação do fornecimento. Desta forma fica justificado, e 
ainda respeitando os princípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal 
nº 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência pública. Partes: Ernandes Barboza Nóbrega 
(Pela contratante) e o Sr. Arthur Cavalcante Souto, CPF nº 081.633.704-75 (Pela contratada).

Livramento-PB, 01 de novembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2021
Fica Anulada a licitação supracitada, objetivando a contratação de empresa especializada 

para Conclusão da Construção de uma Quadra Poliesportiva com vestuário na Escola Municipal 
Professor Cícero Rabelo Nogueira no Município de Manaíra/PB, conforme Termo de Compromisso 
PAC203491/2012, com fundamento na Súmula 473 do STF, artigo 49, § 1º da Lei 8.666/93. Pelas 
razões de fato e de direito expostas no Parecer técnico e Despacho do Prefeito do Município. 

Manaíra PB, 15 de dezembro de 2021.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional
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EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

PREGÃO PRESENCIAL 00049/2021
Nº. CONTRATO: 254/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de NAZAREZINHO
Contratado: Fundação Vale do Piauí 
CNPJ: 04.751.944/0001-51
Objeto: Contratação de empresa especializada para organização e realização de processo seletivo 

simplificado objetivando preencher vagas em diversos cargos do município de Nazarezinho-PB. 
Data do Contrato: 15 de dezembro de 2021.
Vigência: 15 de junho de 2022.

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÂO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00005/2021, do tipo menor preço global, para Construção de um complexo esportivo 
no município de Olho D’água-PB, recurso oriundo da emenda especial nº 09032021-012382, cuja 
abertura será no dia .04.01.2022 às 08:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 16 de Dezembro de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÂO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 00006/2021, do tipo menor preço global, para implantação de pavimentação 
em vias públicas no Município de Olho D Agua, atendendo ao contrato de repasse 881087/2018 
MCIDADES/CAIXA cuja abertura será no dia .04.01.2022 às 10:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 16 de Dezembro de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00042/2021, em 14.06.2021
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa EMLURPE-EMPRESA DE 

LIMPESA URBANA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de 

recebimento e destinação final em aterro sanitário dos resíduos produzidos pelo município de 
Olho D´agua-PB

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 16 de Dezembro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
REVOGAÇÃO

Tomada de Preços nº 00004/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurí-

dica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: Contratação de empresa para 
pavimentação em paralelepípedos rua da Caixa d’Agua, na comunidade Café do Vento, município 
de Passagem – PB; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de 
interesse público, decorrente na necessidade de readequação de projeto técnico, em como, de 
possível atualização financeira.

Passagem - PB, 16 de Dezembro de 2021
JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00046/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e MURILO DE SOUSA LUIZ - CPF Nº 

063.625.554-90.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, item 07.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00049/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA – EPP 

- CNPJ nº 10.954.450/0001-77.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, item 04.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00054/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSUL-

TORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA CNPJ 39.933.307/0001-80.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, item 03.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00053/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE 

LACERDA EIRELI – ME - CNPJ nº 27.452.966/0001-16.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, item 02.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00013/2021, em 19.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e EPHEALTH – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO LTDA – CNPJ nº 23.624.537/0001-28.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para realização dos serviços de empresa para 

solução de gestão das tarefas dos agentes de saúde, composta por sistema para uso em equipamen-
tos do tipo dispositivo móvel (tabletes ou similar),  no âmbito do Município de Pedra Branca – PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00091/2021, em 30.07.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-

-ME - CNPJ Nº 07.553.129/0001-76.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para locação de softwares 

de sistema de sistema de folha de pagamento, sistema de contabilidade, portal da transparência, 
sistema de arrecadação e gestão de tributos, gestão de frota de veículos, portal da transparência 
da frota de veículos, gestão de patrimônio e estoque e compras.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00075/2017, em 30.06.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA 

URBANA LTDA-ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para o recolhimento, transporte, recebimento 

e destinação final de resíduos sólidos (lixo urbano) em aterro sanitário, devidamente licenciado pelo 
órgão estadual ambiental competente, recaindo à empresa a ser contratada a responsabilidade pela 
destinação final, tratamento e armazenamento final dos resíduos sólidos.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00011/2021, em 10.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ nº 25.135.151/0001-88.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços de advocaticios com assessoria e consultoria 

jurídica nos atos administrativos do Gabinete do Prefeito e secretarias municipais
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 16 de Dezembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00050/2021, em 09.04.202.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa BIATIC ASSESSORIA EM TEC-

NOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   LTDA – EPP
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a secretaria de saúde e demais secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da prefeitura municipal de Pedra Branca-
-PB, item 08.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  16 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00069/2020, em 15.04.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa FRANCIELDO SUZANA DA SILVA 

EIRELI - CNPJ 17.812.270/0001-08.
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços administrativos;
OBJETO DO ADITIVO: Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  03 de novembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00048/2021, em 09.04.202.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e o Sr. JOSÉ IRAMA DE LACERDA 
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a secretaria de saúde e demais secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da prefeitura municipal de Pedra Branca-
-PB, item 05.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  16 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO, A DISPENSA Nº 00049/2021, EM FAVOR DA EMPRESA GRAFICA CUNHA 
EIRELI – ME, CNPJ Nº 32.575.941/0001-40, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. COM O VALOR GLOBAL 
ESTIMADO DE R$ 49.525,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO 
REAIS), EM CONSEQUÊNCIA FICA O MESMO CONVOCADO A ASSINAR O TERMO CON-
TRATUAL, CONFORME ART. 64, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93. 

PIANCÓ- PB, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00050/2021, em favor da empresa TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO 
E SERVICOS EIRELLI – EPP, CNPJ nº 05.301.712/0001-64, tendo como objeto a Contratação de 
empresa para o fornecimento de AR CONDICIONADO para atender as necessidades da Secretaria 
de Educação e Esportes do Município de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 47.807,52 
(quarenta e sete mil, oitocentos e sete mil reais e cinquenta e dois centavos), em consequência 
fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó- PB, em 16 de dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: DLM HOSPITALAR EIRELI – CNPJ Nº 34.186.181/0001-04
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global: R$ 5.937,25 (cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.009/2021, em 15.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa M&L SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME 

EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação para prestação de serviços especializados na área de 

saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, no CAPS TM (Transtorno Mental) E 
CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: OSAKA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – CNPJ 38.624.389/0001-19
Objeto: aquisição de patrulha mecanizada para o município de Piancó-PB, atendendo A PRO-

POSTA 020694/2021-PLATAFORMA+BRASIL-MAPA.
Valor Global: R$ 193.999,00 (cento e noventa e três mil e novecentos e noventa e nove reais).

Piancó-PB,  14 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00049/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: GRAFICA CUNHA EIRELI – ME, CNPJ nº 32.575.941/0001-40.
OBJETIVO Contratação de empresa para o fornecimento de FARDAMENTO ESCOLAR para 

atender a Rede Municipal de Ensino do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 49.525,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco 

reais).
Piancó- PB, em 16 de dezembro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00050/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELLI – EPP, CNPJ nº 

05.301.712/0001-64.
OBJETIVO Contratação de empresa para o fornecimento de AR CONDICIONADO para atender 

as necessidades da Secretaria de Educação e Esportes do Município de Piancó-PB. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 47.807,52 (quarenta e sete mil, oitocentos e sete mil reais e 

cinquenta e dois centavos).
Piancó- PB, em 16 de dezembro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
 Empresa vencedora: DLM HOSPITALAR EIRELI
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

ITEM Produto Marca/
Fabricante Qtde Valor

Unitário
Valor
Total

0116 MÁSCARA LARÍNGEAS TAMANHOS 
Nº 1 DLM 25 UN R$ 33,40 835,00

0117 MÁSCARA LARÍNGEAS TAMANHOS 
Nº 1,5 DLM 25 UN R$ 33,43 835,75

0118 MÁSCARA LARÍNGEAS TAMANHOS 
Nº 2 DLM 25 UN R$ 33,85 846,25

0119 MÁSCARA LARÍNGEAS TAMANHOS 
Nº 2,5 DLM 25 UN R$ 35,71 892,75

0120 MÁSCARA LARÍNGEAS TAMANHOS 
Nº 3 DLM 25 UN R$ 33,74 843,50

0121 MÁSCARA LARÍNGEAS TAMANHOS 
Nº 4 DLM 25 UN R$ 33,73 843,25

0122 MÁSCARA LARÍNGEAS TAMANHOS 
Nº 5 DLM 25 UN R$ 33,63 840,75

Total R$ 5.937,25

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0008/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso 

de licitação da Tomada de Preços nº 0008/2021, com o objeto: credenciamento de farmácia para 
fornecimento de medicamentos que não constam do rol da Farmácia Básica e por se tratarem de 
produtos para atendimento aos casos especiais e de emergência, destinados à população carente 
deste município de Piancó-PB. Data de reunião será no dia 03/01/2022, às 09:30 horas. O edital 
está disponível em: www.pianco.pb.gv.br

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2021
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
FABRICAÇÃO DE COBERTURA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA EXTERNA NAS UBSF II 
MARIA AUGUSTA LAUREANO, UBSF III MANOEL DIAS DE LUNA, UBSF V JAILZA MOREIRA, 
UBSF VII IRIS DE FÁTIMA S. GONÇALVES E UBSF VIII LETICIA DE S. SILVA. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 29 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
29 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 16 de Dezembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Santa Cecília, 214 - Centro - Santa Cecília - PB, por meio do site https://www.gov.br/compras/pt-br/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada, conforme 
demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10) para atender o abastecimento da frota 
de veículos do Município de Santa Cecília/PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 03 de 
janeiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaoscpb@gmail.com. Edital: https://www.gov.br/compras/pt-br/; podendo ser solicitado também 
pelo e-mail indicado.

Santa Cecília - PB, 16 de dezembro de 2021
ERNANDO SOUZA DE SALES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO IMEDIATA 
DE UM VEICULO, TIPO PICK–UP, ZERO KM, MOTOR MINIMO 2.0 DIESEL, CONFORME DETA-
LHAMANETO EXPOSTO NO ANEXO – I DESTE EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DICAL–DISTRIBUIDORA DE 
VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA - R$ 161.000,00.

Santa Helena - PB, 16 de Dezembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00019/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTO-
RIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA – PRAD, 
AVALIANDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELO “LIXÃO” DO MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO 
TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA EIRELI - R$ 6.000,00.

Santa Helena - PB, 16 de Dezembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2021, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA E.M.E.I.F. TIBURTINO 
VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: J 
DE FONTE RANGEL EIRELI - R$ 314.384,54.

Santa Helena - PB, 14 de Dezembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE A REFORMA DA PRAÇA 

PADRE CICERO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA – PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: T. A. FRANÇA EVENTOS - Valor: R$ 113.049,16. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com. 

Santa Helena - PB, 03 de Dezembro de 2021
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
INTIMAÇÃO DO ATO

DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO SITIO PÉ BRANCO, 
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB. ATO ADMINISTRATIVO: Revogação da 
licitação. INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato de revogação da licitação em tela caberá recurso 
no prazo de cinco dias úteis, considerado da data desta publicação, nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: Maiores informações e 
vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, 
Rua Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 35421055.

Santa Helena - PB, 14 de Dezembro de 2021
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA 
E.M.E.I.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
ESPORTE 1025 REFROMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390.39 
99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 14/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: 
CT Nº 00073/2021 - 14.12.21 - J DE FONTE RANGEL EIRELI - R$ 314.384,54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTO-
RIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA – PRAD, 
AVALIANDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELO “LIXÃO” DO MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00019/2021. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Santa Helena: 2010 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00074/2021 - 14.12.21 - FRANCISCO TIBERIO DE 
ALENCAR MOREIRA EIRELI - R$ 6.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO IMEDIATA DE UM VEICULO, TIPO PICK–UP, ZERO KM, MOTOR MINIMO 
2.0 DIESEL, CONFORME DETALHAMANETO EXPOSTO NO ANEXO – I DESTE EDITAL, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO 
DE SANTA HELENA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPOR-
TES 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 
4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 
ENSINO FUNDAMENTAL 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa 
Helena e: CT Nº 00075/2021 - 16.12.21 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS 
LTDA - R$ 161.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público o resultado da habilitação, para a Tomada 

de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO 
COMPLEXO DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Empresas habilitadas: CLN 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ: 18.751.796/0001-24 e COFEM CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS, TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI – ME – CNPJ: 17.440.286/0001-29. Empresas 
inabilitadas: CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – 32.989.197/0001-20 e C.P.B 
CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - CNPJ 18.604.375/0001-26, visto que não atenderam 
a qualificação técnica operacional. Abre-se vista aos autos e prazos para recurso e contrarrazão, 
que deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação e protocolizada neste mesmo setor.

Santa Rita - PB, 16 de dezembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE, PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - META COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 
29.903.019/0001-20 - Valor R$ 314.400,00. - KARLA KAROLINE FONTES MENESES - CNPJ: 
37.937.325/0001-05 - Valor R$ 335.400,00. - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA 
EIRELI - CNPJ: 31.202.451/0001-35 - Valor R$ 47.110,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 03 de dezembro de 2021.
CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00029/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00029/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTO-
LÓGICO DE MODO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 9.500,00.

São João do Tigre - PB, 14 de Dezembro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTO-
LÓGICO DE MODO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00029/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 04.000 – SECRETÁRIA DE 
SAÚDE – 10.302 2033 2061 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-
LÓGICAS – CEO – 10.301 2006 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE 
SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 14/03/2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 09401/2021 - 16.12.21 - EQUIPASAUDE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 9.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 037/2021 
PROCESSO ADMINITRARTIVO  00.../2021

A Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada-Pb, Faz Saber aos Interessados que se 
fará licitação na modalidade Pregão PRESENCIAL/ SRP.

Constitui objeto da presente licitação: REGISTRO DE PREÇO para eventual aquisiçao de mobilia-
rios ecolares tipo  conjunto  aluno, conjunto professor, destinados a atender as  necessecidades das 
unidades de ensino da secretaria de educaçao do municipio de  Sao Jose da Lagoa Tapada, conforme 
termo  de referencia  anexo I do edital, por um Período de 12 Meses. Rege a Presente Licitação, 

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 29 de dezembro  de 2021, às 09:00 (horário de Brasília), 
no departamento de licitação da prefeitura municipal de São Jose da lagoa Tapada no endereço 
na sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. 

Informaçoes de  segunda a sexta de 07:30 as 11:30 hs no endereço acima  ou no site http://
saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,e-mail.licitacao@saojoselt.
pb.gov.br. O Edital completo poderá ser obtido Pelos Interessados no sites ja exposto

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 16 de dezembro de 2021
JOAO JUCELIO SILVA DO VALE 

Presidente da CPL/PMSJL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de combustíveis, lubrificantes, filtros e derivados de petróleo, para atender as necessidades da frota 
de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, no período referente 
ao ano de 2022. Abertura das propostas: dia 29 de Dezembro de 2021 às 09h00 (horário de Brasília), 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral 
do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 16 de Dezembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna público, 

para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto federal n.º 10.024/2019, 
Instrução Normativa 206/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste em: Registro de 
Preço para futura e eventual Aquisição de medicamentos e insumos médico-hospitalares,  a fim de 
suprir as demandas operacionais da Secretaria de Saúde deste Município, conforme condições, 
exigências e especificações técnicas constantes no termo de referência. Abertura das propostas: 
30/12/2021, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro 
Oficial desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Frei Fernando, s/n, Centro, CEP 58510-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na página web do Portal de Compras Públicas – endereço: www.portaldecompraspublicas.com.
br, no site da Prefeitura – endereço www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br, no site do TCEPB – endereço 
www.tce.pb.gov.br. Esclarecimentos adicionais no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33041222. E-mail: licitacaossdoumbuzeiro@gmail.com.    

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 15 de dezembro de 2021.
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 00018/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna público, 

para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto federal n.º 10.024/2019, 
Instrução Normativa 206/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste em: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de  medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia 
Básica deste Município,  conforme condições, exigências e especificações técnicas constantes 
no termo de referência. Abertura das propostas: 30/12/2021, às 11:00 horas (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro Oficial desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Frei Fernando, s/n, Centro, CEP 58510-000. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – endereço: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, no site da Prefeitura – endereço www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.
br, no site do TCEPB – endereço www.tce.pb.gov.br. Esclarecimentos adicionais no horário das 
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33041222. E-mail: 
licitacaossdoumbuzeiro@gmail.com.    

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 15 de dezembro de 2021.
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS N 4/2021
Torna-se público que,
a empresa RENAN RODRIGUES SILVA, CNPJ n 39.969.439/0001-62, apresentou recurso, 

por isso,  a contar da data de circulação deste aviso, abre-se o mesmo prazo de 5 dias utéis para 
os demais querendo, apresentarem recursos. Ao final deste, a CPL irá apreciar todos os recursos 
apresentados, portanto, em virtude disto, suspende os ritos e decisões tomadas por esta CPL até 
o momento .

Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 16 - 12 - 2021.
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

PRESEIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00031/2021, 

onde se lê: “Aquisição parcelada de materiais de construções diversos, destinados as deman-
das operacionais da Secretaria de Educação deste Município”; leia-se: “Aquisição parcelada 
de materiais de construções diversos, destinados as demandas operacionais da Secretaria de 
Educação e Secretaria de Saúde deste Município”. E houve a inclusão da rubrica orçamentaria: 
02.070-SECRETARIA DE SAÚDE -02070.10.302.0202.2024 - MANUT. DOS SERVICOS DA 
SECRETARIA DE SAUDE-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 - 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 290 -3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 992-02.080-FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE-02080.10.301.0102.2060 - MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE 
SAUDE-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Av Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 16 de Dezembro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2021
PROCESSO Nº 23.901.000055.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE LANTERNAS TÁTICAS, destinado ao CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - CBMPB/FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 
- FUNESBOM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 12/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02468-5  
João Pessoa, 16 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2021
PROCESSO Nº 19.000.005624.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BONÉS ANTI IMPACTO, 
destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02447-8  
João Pessoa, 16 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

A PRIME INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 43.543.322/0001-90 torna público que requereu 
a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a licença de operação, para a atividade de fabricação de 
produtos de carne, situada a Rua Maria PresottoPucci, 234 – Galpão 102 - Bairro Distrito Industrial 
- CEP 58.082-011

O SR. RICARDO KLEBER LOPES COÊLHO, CPF: 295.364.992-15, torna público que requereu da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLICENÇA AMBIENTAL 
PRÉVIA EINSTALAÇÃO (Construção Civil),para regularização de um Imóvel Residencial, situado 
naRUA VICENTE VITA, S/N, QUADRA 05, LOTE 02, BAIRRO DO POÇO, CABEDELO/PB. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986) 

EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS –
EMPASA “Em Liquidação” CNPJ 40981516/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecer a Assembleia Geral Extraordinária que se 

realizará de forma virtual, por intermédio da plataforma do Google Meets, no dia 28 de Dezembro 
2021, às 10h, para deliberar sobre os seguintes assuntos: a) Nomeação do Liquidante designado 
por sua Excelência, o Governador da Paraíba no ato nº 3.220, do dia 18 de novembro de 2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado do dia 19/11/2021; b) Nomear os membros do Conselho Fiscal 
da liquidação; c) Fixação do prazo do processos e liquidação; d) Outros assuntos da “Empresa em 
Liquidação”. A presente convocação está de conformidade com a Lei que regula as Sociedades 
por Ações e o Estatuto Social da Empresa

João Pessoa, 14 de dezembro de 2021.
JOSÉ SAMARONY DE SOUSA ALVES

EMPASA/Liquidante

CONCORRÊNCIA Nº 28/2021    
Registro CGE Nº 21-01382-8

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 28/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades de Alagoa Grande, Barra de Santa Rosa, Distrito de Logradouro /PB, 
Damião, Ingá e Lagoa de Dentro , com aproximadamente 11 km), o resultado do Recurso impetrado 
pela Empresa CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA através do processo nº DER-PRC-
-2021/01737,foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Diretor Superintendente 
respaldado no Parecer Jurídico  nº 581/2021, em virtude disto, a Comisissão ratifica sua decisão,  
considerando as Empresas classificadas na seguinte ordem::1º lugar: TAPAJÓS TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP -  R$.  6.630.954,05, 2º lugar: CVM CONSTRUTORA LTDA - R$ 
6.631.721,43 (*), 3º lugar: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – R$ 6.932.610,86 , 4º lugar 
- CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – R$ 6.992.595,75, 5º lugar - POTIGUAR CONSTRU-
TORA LTDA –   R$ 7.152.747,09, 6º lugar - EMPROTEC – EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS 
E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA – R$ 7.210.230,93, 7º lugar - LIGTH ENGENHARIA E COMÉRCIO 
EIRELI – R$ 7.340.082,33 e 8º lugar - CLPT  CONSTRUTORA EIRELI – R$ 7.374.906,22.

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “a”,“b” e “c” do edital
João Pessoa, 16 de dezembro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na Av. 
Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 0004136-
5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
– EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação parcial complementar de alunos concluintes.

Abner Felippe Nunes, Adriana Da Silva Dias, Adriano Emerenciano Da Silva, Ádson Ferreira 
Borges, Alessandra Lima De Melo, Alessandra Pereira Ramos Santos, Alessandro Ronaldo Fischer, 
Alesson Santos Silva, Alexandra Sodré Do Espirito Santo, Alexandra Vastir De Souza, Alexandre 
De Oliveira Correa Junior, Alexandre Santos Oliveira, Alexandro Da Cunha Bomfim, Alexsandro 
Augusto Lemes, Alexsandro Pedroso, Alice Nunes Nolaço, Aline Borba Argenta, Aline De Souza 
Alvim, Alisson Bispo Cerqueira, Allini Magalhaes Teles, Amanda Adamos Bispo, Amanda Lais 
Souza Carvalho, Amanda Oliveira De Brito Nery, Ana Julia Silva Sousa, Ana Lucia Gomes Antonino, 
Andre Ferreira Da Silva, AndreLuisAntonio Silva, André Miguel Moreira Sancinetti, André Moreira 
De Barros, Andrei Vital De Oliveira, Andreza Rayane Gonçalves Da Silva, Angela Cristina De 
Araujo Soares, Anielly Maria Da Silva, Antonio Carlos Do Nascimento Santana, Antônio Eurípedes 
Da Silva, Antonio Marton Pereira Da Silva, Aparecida Rosa De Souza, Arlison Henrique Cavalcan-
te Dos Santos, Arquimedes Teixeira Filho, Arthur Neres Bahia, Bárbara Araújo Ramos, Barbara 
Fernanda Rigato Dos Santos, BazelaisLherisse, Beatriz Aparecida CavaliFrasson, Brenda Camily 
Pereira Xavier, Breno Gabriel Santana Almeida, Breno Gomes De Menezes, Bruna Leticia De 
Souza Cardoso, Bruna Vanessa Guidorzi, Carla Djane Lino Brandão, Carlos Alberto De Jesus 
Santos, Carlos Alexandre Ferreira, Carlos Augusto De Lima, Carlos Eduardo Da Silva De Carvalho, 
Carlos Roberto De Freitas, Christiano Rodrigues De Souza, Cicero Gabriel Ferreira Da Silva, Cin-
tyaElayne Da Costa Nunes De Castro, Claudia Maria Cardoso, Claudiane Gomes Batista Oliveira, 
Claudinei De Paula, Claudinei Pereira, Cleane Silva Nascimento, Cristiana Andreia Da Silva Munhoz, 
Cristiane Machado Pacheco, Cristiane SalaroMen, Daiana Serafim Marçal Da Silva, Daiane Alves 
De Sousa, Daniel De Oliveira Salles, Daniel Lucas De Oliveira, Danieli Vaz Da Silva, Danielli An-
drade Calazans, Davi Fernando Dridik, Dayana Bezerra De Lima, Debora Aparecida Coutinho, 
Débora Lopes De Freitas Silva, Diego Barboza Favila, Diego Dias Ribeiro Castilho, Diego Santos 
De Souza, Diogo Antonio Da Silva, Dionara Mendes Dos Santos, Edenildo Nascimento Fraga, 
Édima Da Silva, Edir Alves De Oliveira, Edna Dos Santos Carvalho, Ednilson Costa Do Nascimen-
to, Edson Da Silva Feitosa, Edson Nunes Da Rocha, Edvaldo LuisMontarele, Elaine OrlandinIkis-
sare, Elânia Gomes Borges, Eliana Dias De Sousa, Eliede Rodrigues Moreira, Eliezer Dias De 
Oliveira, Elisvelton Souto Silva, Elma Santos De Almeida, Elon Alves Machado, Emely Borges, 
Erica Venancio Vieira, Érika Rosa Matarazzo Colli, Esther Caroline Gonçalves De Cristo, Eudes 
Luiz Costa, Eurides De França Carneiro, Fabiana De Oliveira Manucci Alves, FabieleClezar De 
Aguiar, Fabio Amorim Brandão Cerqueira, Fabio Inácio Da Costa, Fernando Costa Coutinho, Filipe 
Costa Souza, Flávio Gustavo André Santos Silva, Flávio Pereira Da Silva, Fleurimene Joseph, 
Franciele Fernandes Mendes, Francivaldo Alves Da Silva, Gabriel Barbosa Da Silva, Gabriel De 
Jesus, Gabriel Lourenço Dos Santos, Gabrielly Oliveira De Lima, Genilson Santos Lima, Genivaldo 
Clayton Andrade Da Silva, Gersica Dos Santos Pardim, Geysa Carla Dos Santos Silva, Gilmar 
Ferreira Neves, Gilson Soares De Araujo, Gleyson Do Sacramento Melo, Guilherme Ferreira Ma-
chado, Gustavo Firmino Da Silva, Gustavo Henrique Lopes, Gustavo Patricio Fernandes, Hilda 
Aparecida Marcelino Da Silva, Iara Cristine Rodrigues Franco, Icaro Vinicius Vivas Lugo, Ilmarcinei 
Do Carmo Jardim, Ines Ferreira De Souza Da Silva, Irlene Vitória Pereira Santana, Isaac Oliveira 
Tavares, Israel Correia Santos, Itallo Henrique Barbosa Dos Santos, Jadielson Ferreira Barbosa, 
Jailson Dos Santos Leal, Jailton Júnior Ribeiro Dos Santos, Jaime Jandre Ferreira Dos Santos, 
Jakson De Lima Alexandre Junior, Janaina Dorocil Da Silva, Jeferson Aparecido Gusmão, Jeferson 
Coutinho Porfirio, Jéssica Karla Gomes, Jeysse Viana Da Silva, Jian Carlos Pupo Dos Santos 
Passos, João Batista Da Silva Freitas, João Batista Dos Santos Paiva, Joao Henrique Costa Junior, 
João Paulo De Souza, JobDorce, José Eudete De Pinho, Jose Spindola De Oliveira, José Welling-
ton Da Silva, Josiete Dos Santos Silva, Jucelene Martins Da Costa, Julia Santana Homem Figue-
redo, Julia Smith Da Silva Pagliotto, Juliana Denise Miranda, Juliete Silva De Mesquita, Julio Cezar 
Da Silva, Jussara Da Silva, Karin Cristina Dos Santos Alves, Karina Dos Santos Cardoso, Karine 
Machado, KassyJohnathanAtanazio Silva, Katia Dalvina Santos Silva, Katiúscia De Oliveira Martins, 
Keila Gabriele Rodrigues Dos Santos, Keila Rocha Da Silva, Kelly Cristina Dos Santos Lopes, 
Kennet Pietro Lomba De La Huerta, Laercio Caetano Da Silva, Larissa De Oliveira Castello Perei-
ra, Larissa Ferreira De Santana, Lean Nathan Vieira Santos, Leandro Augusto De Queiroz Mattos, 
Leandro Da Cunha Bomfim, Leandro Da Silva Ribeiro, Leandro De Andrade Campos, Leila Marcia 
Souza Santos, Leonardo Silva Do Nascimento, Letícia Moreira Da Silva, Leticia Vitoria Bezerra 
Seixas, Lia Sant’ana De Assis, LizieSuenie Messa Gimenes Da Conceição, Lorena Vitoria De Oli-
veira Alves, Luana Cristani Dos Reis, Luana Do Nascimento Flor, Luciana Conceição Dos Santos, 
Luciana Luzia Agostinho Salgueiro, Luciana Ramos Da Silva, Luciano Sardinha Bahia, Lucineide 
Xavier Ribeiro Gomes, Luis Fernando Gomes Couto, Luiz Cláudio Dos Santos Virgulino, Maciel 
Ferreira Dos Santos, Mara Marisa Gottert, Marcelo Correa Rosa, Marcia Regina Candido, Marcio 
Andrade, Marcio Inacio De Andrade Santos, Marco Antônio Gonçalves Dos Reis De Souza, Marcos 
Paulo Dutra Medeiros, Maria Alves Pereira Da Silva, Maria Clara Oliveira Leite, Maria Cristina De 
Azevedo Valim, Maria Cristina Dos Santos Abreu, Maria De Fatima Ferreira Pinto Da Silva, Maria 
Jose Gomes De Paiva, Maria José Tavares, Mariana Leal Dantas, Mariana Rodrigues Lima, Marie 
Michelle Youte, Marilia Riquele Cordeiro Freire, MarjoriMikaela Souza Barroso, Marla Liliane Rosa 
Da Silva Da Rocha, Marleide Souza De Albuquerque, Matheus Lucas Ferreira Ponzetto, Maurício 
SeghettoMarchesi, Mayara Joyce De Brito Santos, Miguel Azevedo Pires, Milena Dionizio Honorio, 
Millena Silva Ferreira, Monica Alves Costa, Nadson Samuel Gonçalves Dos Santos, Nahan Galdino 
Souza, Natanael Dos Santos Santana, NícolasMödinger Da Rosa, Nilson Dos Santos Conceição, 
Nilson Vieira Lima, Norberto Ítalo Santiago Berni, Odineide Dos Santos Rodrigues Da Silva, Odinil-
sonTorma Gomes, Osmil Loureiro Junior, Patricia De Fatima Picinato Rodrigues, Paula Coleta Do 
Couto, Paula Vitoria Da Silva Dourado Silvino, Paulo Júnio Batista Dos Santos, Paulo Sergio 
Fonseca Da Silva, Priscila Regina De Melo, Raele Rodrigues De Brito, Rafael Aganete, Rafael 
Batista Porto, Rafael LuisBuzzo, Rafael Pereira, Rafael Stefanello, Raquel Rosa Gomes, Rayane 
Gomes Da Silva Barbosa, Reilane Maiara Batista De Santana, Renan Custódio Gonçalves, Ricar-
do Aparecido De Paulo Junior, Ricardo Donizetti Cardoso, Richard Mauricio Di Pieri, Rita De Cássia 
Martins Pereira, Roberta Calheiros De Farias, Roberto Ferreira Américo De Jesus, Rogerio Leandro 
Da Silva, Rogério Roque Dos Santos, Ronaldo Nunes Brum Pereira, Roniery Almeida Dos Santos, 
Ronison Bispo De Souza, RonivaldoLinea, Rosana Moura Da Silva, Rosangela Racanicchi, Rosé-
lia De Oliveira Sousa, Rosevaldo Gomes De Carvalho, Saimon PainsTormen, Sandra Dantas 
Santos, Sandra Maria De Souza, Sarah Beatriz Pelegrino De Lima Souza Andrade, Sergio Barbosa 
Da Silva, Silmara Aparecida Barbosa Taques, Silmaria Simão Gutierres, Silvana De Sousa Moura 
Da Silva, Silvia Camargo De Moraes, Silvia Regina Da Silva, Silvio César Miranda, Simone Paulú-
cio Da Silva, Simoni Aparecida Da Silva, Steffano Martins Silva, Tairini Marcelino Araujo Dias, Tali-
ta Da Silva Pacheco, Tamara Santos Souza, Tamires Da Silva Macedo, Thaís Cristina Miguel Fer-
reira, Thaís Micheli Dos Santos, Thiago Dantas Fernandes, Thiago Souza Pereira Da Luz, Tiago 
Amaral Dos Santos Quintella, Tiago Monção Da Costa,  Ueverton Santos De França, Vagner 
Aparecido MianutiAtanazio, Vagner Mota Da Silva, Valdenice França Dos Santos, Valdir Garcia 
Rosa, Valdir Pereira Santos, Valeria Do Carmo Agostinho, Vanessa Campos Brito, Vanessa Fran-
cisco Soares, Vanilson Mendes Dos Santos, Verônica Paulina Manducchi, Victória Vicente Ferreira, 
Vinicius Rodrigues Ferreira, Virgínia Dos Reis Lima Monteiro, Vitor Abade, Viviane De Moraes Da 
Silva, Wagner De Azevedo Dias Da Silva, Waldir Carlos Dos Santos Junior, Wanderlucio Costa De 
Souza, Washington Luiz Alves Pereira, Wellington Gonçalves De Oliveira, Wesley Silva Alves, 
Weverton Ponce De Leon, William Pereira Oliveira, Yan Carvalhinho Pamplona, Yan Petrúcio Mo-
reira Barbosa Silva, Yan Vieira Andrade, Yuri Monteverde Guimarães.

EDITAL ELEIÇÃO - SEHAJP
Considerando que a atual diretoria do sindicato foi eleita para cumprimento de mandato que se 

iniciou em 1º de janeiro de 2018; Considerando, ainda, que o art. 13 do Estatuto Social do Sindicato 
prevê que o mandato da diretoria eleita é de quatro anos: O Presidente do SEHA JP informa, pelo 
presente edital, que no dia 27 de janeiro de 2022, na sede do SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PESSOA – SEHAJP, sediado na Av. General Edson 
Ramalho, 1370 – sala 02 – Manaíra, João Pessoa/PB, CEP 58.038-102 (http://www.sehajp.com.
br– 83 3241-1472), entre às 08:00h e 17:00h, será realizada,em primeira convocação, a eleição 
para a composição da Diretoria, do Conselho Fiscal do Sindicato, bem como dos Delegados 
perante a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, efetivos e suplentes,para o qua-
driênio 2022/2026, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para o requerimento de inscrição 
das chapas, contados da data de publicação deste edital, nos termos do artigo 19 do Estatuto 
Social, na Secretaria desse Sindicato, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, de segunda 
a sexta-feira. Não havendo quórum, será realizada, em segunda convocação e 1h após a primeira 
convocação, a eleição para os cargos e nos mesmos termos acima descritos. Contudo, havendo 
empate entre as chapas mais votadas, no dia 02 de fevereiro de 2022, será realizada a eleição 
para composição dos mesmos cargos anteriormente descritos, na sede do SEHAJP, em primeira 
convocação,entre às 08:00h e 17:00h e se não houver quórum, na mesma data, mas das 09:00h 
às 17:00h. O requerimento para a inscrição, assinado pelo candidato a Presidente da Chapa em 
02 (duas) vias, será dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral e deve conter os nomes dos 
membros da chapa e respectivos cargos aos quais se candidatarão, instruído com os seguintes 
documentos, de cada candidato: a) ficha de qualificação e identificação pessoal (RG e CPF) e 
devidamente assinada; e b) prova de titular, sócio ou diretor da empresa filiada, nos termos do 
Estatuto Social. Nos termos do art. 15 do Estatuto Social o eleitor deve preencher os seguintes 
requisitos para ter direito de voto: a) ter seu representante no mínimo 18 (dezoito) anos de 
idade; b) ter a Empresa mais de 06 (seis) meses de filiação como Associado do SEHAJP; c) ter 
a Empresa mais de 01 (um) ano de exercício efetivo na atividade econômica, na base territorial 
do SEHAJP; d) estar a Empresa quite com a contribuição social 30 (trinta) dias antes da eleição. 
Os modelos de requerimento e de ficha de qualificação civil do candidato podem ser retirados 
na secretaria da Comissão Eleitoral.

João Pessoa, 18 de dezembro de 2021.
GRACO TERCEIRO NETO PARENTE MIRANDA

Presidente do SEHAJP

POLÍGONO – PRODUTOS E LIGAS PLÁSTICAS DO BRASIL S/A – CNPJ: Nº 12.541.066/0001-
78 – Empresa beneficiaria dos Incentivos Fiscais do Nordeste – FINOR – ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO – Ficam convocados todos os acionistas a 
se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, às 10h00 do dia 27 de 
dezembro de 2021, na Av. Juarez Távora, nº 522 – Sala 311, bairro da Torre – João Pessoa/PB, 
CEP: 58.040-020, com a finalidade de deliberarem sobre as seguintes matérias – ORDINÁRIA - a) 
Aprovação das contas do exercício encerrado em 31/12/2020 b) Outros assuntos de interesse 
da sociedade; EXTRAORDINÁRIO – a) Aprovação das contas dos exercícios encerrados em 
31/12/2018 e 31/12/2019; b) Tratar outros assuntos de interesse da sociedade. João Pessoa, 16 
de Dezembro de 2021. Marcelo José Barbalho Silva, Diretor Presidente.

AVISO AOS ACIONISTAS: Encontra-se a disposição dos senhores acionistas os balanços 
encerrados em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020, toda a documentação que trata o Atº 132 e 
133 da Lei 6.404/76, no endereço da empresa, Avenida Juarez Távora, Nº 522 Sala 311 – Bairro 
Torre – João Pessoa/PB. Marcelo José Barbalho Silva – Diretor Presidente

SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO SERVIÇO PÚBLICO 
DO ESTADO DA PARAÍBA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Serviço Público do Estado da 
Paraíba – SATENF/PB, por meio de seu Presidente, nos termos do artigo 15, §1º, do Estatuto, 
CONVOCA a categoria profissional dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do quadro funcional 
do Município de João Pessoa e do Estado da Paraíba, ativos e inativos, sejam de vínculo estatu-
tário, sejam prestadores de serviço, para participar de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
a ser realizada no próximo dia 21 de dezembro, às 19h30min, em primeira convocação, com  
maioria absoluta dos filiados e às 20h00min, em segunda convocação, com qualquer número, 
nos termos do art. 15, alínea ‘j’, de forma remota/virtual, por meio de aplicativo Google Meet, em 
razão da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), obedecendo à legislação municipal e 
estadual, com link a ser devidamente disponibilizado com antecedência, via endereço eletrônico, 
e publicizado nas redes sociais do Sindicato, para discussão e deliberação da seguinte pauta: 
1 – Informes; 2 - Indicativo de paralisação e proposta de deflagração de greve, em virtude da 
defasagem salarial, de anos sem reajuste por parte do Município de João Pessoa e do Governo 
do Estado da Paraíba, representado pelos respectivos Chefes do Poder Executivo; da não re-
visão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR;  em razão das más condições de 
trabalho; do não pagamento de gratificações, dentre outros; e 3 - Outros assuntos do interesse da 
categoria. Informamos que, para efeito de comprovação de presença da categoria na assembleia, 
serão anexados documentos comprobatórios da participação quando do registro da respectiva 
Ata. João Pessoa- PB, 15 de dezembro de 2021.

Fábio Petterson Vieira da Silva
Presidente do SATENF/PB

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de dezembro de 2021         28
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